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1 Johdanto
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 5.3.–
10.4.2015 Pirkanmaan kunnissa, Pirkanmaan liitossa ja maakuntakaavan internetsivuilla.
Maakuntakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot sidosryhmiltä ja viranomaisilta. Lausunnonantajatahoille varattiin aikaa lausunnon jättämiseen 5.5.2015 saakka.
Kaavaluonnosaineistosta saatiin 64 lausuntoa ja 266 mielipidettä, jotka vietiin tiedoksi
Pirkanmaan maakuntahallitukselle kokouksissa 15.6.2015 ja 17.8.2015.
Maakuntakaavaluonnoksesta 2040 antoivat lausuntonsa kaikki Pirkanmaan liiton 22 jäsenkuntaa. Koosteet lausunnoissa esitetyistä kaavan laadintaa koskevista näkemyksistä ja
kaavan muutostarpeista sekä Pirkanmaan liiton niihin antamat vastineet on kirjattu tähän
raporttiin. Annettavia vastineita on käsitelty maakuntahallituksen kokouksessa ja iltakoulussa sekä maakuntakaavan ohjausryhmässä. Vastineet hyväksyy maakuntahallitus. Vastineet käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 26.10.2015.
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin muihin lausuntoihin ja mielipiteisiin käsitellään
maakuntahallituksen seuraavissa kokouksissa.
Oriveden kaupungille annettua vastinetta täydennettiin maakuntahallituksen kokouksessa
18.1.2016.
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2 Vastineet Pirkanmaan kuntien lausuntoihin
Akaan kaupunki
Kooste lausunnosta
Toijalan yhdysraide ja uusi raideyhteys lentokentälle ovat merkittäviä tulevaisuuden kilpailutekijöitä koko kasvukäytävällä, ja vahvistavat Akaan kaupungin asemaa liikenteellisessä solmukohdassa.
Pälkäneellä Vehoniemi-Isokankaan alueella oleva kaavaluonnoksen aluevaraus tekopohjavesialueelle on perusteltua sisällyttää maakuntakaavaan.

Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristö-alueiden suunnittelumääräystä
esitetään tarkistettavaksi niin, ettei sen tulkinta johda liiallisiin rajoituksiin kyseisten alueiden
maankäytön kehittämisessä kaupungin omien intressien pohjalta. Kyseistä suunnittelumääräystä
tulisi muotoilla yhdessä kuntien edustajien kanssa ennen ehdotusvaihetta.

Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen kehittämissuositusta esitetään tarkennettavaksi siten, että
sille suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista pyritään ensisijaisesti ohjaamaan taajamatoimintojen alueille ja kyliin.

Taajamatoimintojen alueiden suunnittelumääräystä esitetään Akaassa muutettavaksi paljon tilaa
vaativan erikoiskaupan osalta 15.000 k-m2:ä, päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan
osalta 10.000 k-m2:ä ja pelkän päivittäistavarakaupan osalta 5000 k-m2:ä, koska sekä Viialan aseman itäpuoli että Kylmäkosken keskustan aluevaraukset ovat luonnoksessa A-alueita (aiemmin C,
TP, T ja km2), ja näiden alueiden kaupallisten palveluiden kehittämismahdollisuudet on turvattava
riittävällä mitoituksella.

Työpaikka-alueiden suunnittelumääräystä esitetään Akaassa muutettavaksi paljon tilaa vaativan
erikoiskaupan osalta 15.000 k-m2:ä, koska työpaikka-alueiksi varatut moottoriteiden liittymien
läheisyydessä olevat alueet Satamatiellä ja Hämeentiellä ovat logistisesti hyviä alueita myös suurille
paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toimijoille.

Pirkanmaan liiton vastine
Myös Pirkanmaan liitto näkee kasvukäytävän kilpailutekijöiden vahvistamisen tärkeänä tehtävänä, ja liitto pyrkii edistämään Toijalan kolmioraiteen toteutumista.
Maakuntakaavan vesihuollon merkinnät perustuvat Pirkanmaan ELY-keskuksen johdolla
laadittuun Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Siinä on arvioitu toimia, joilla
kasvavan maakunnan vedenhankinnan tarpeet pystytään täyttämään. Tekopohjaveden muodostaminen on yksi vaihtoehtoinen ratkaisu. Vehoniemi-Isokankaan harjualueella käynnissä
olevaan tekopohjavesihankkeeseen liittyy epävarmuustekijöitä, joiden johdosta kaavan merkintätapaa muutetaan kehittämisperiaatemerkinnäksi. Hankkeen toteutumisesta riippumatta
maakuntakaavassa on tarve varautua pitkällä aikavälillä lisääntyviin vedenhankintatarpeisiin
myös Vehoniemi-Isokankaan alueella.
Maakuntakaavan määräykset osoittavat merkittävimpiä aluekokonaisuuksia, joilla kuntasuunnittelussa on erityistä yhteensovittamisen tarvetta kulttuuriympäristön arvojen ja kehittämisen välillä. Maakunnalliset kohteet ovat arvoista kertovia merkintöjä, joissa sekä säilyttäminen että täydennysrakentaminen ovat perustellusti tavoitteena. Määräyksen muotoa on
käsitelty kaavaluonnoksen valmistelussa mm. työryhmässä, joka arvotti kohteet. Ryhmässä on
myös kuntien suunnittelijoiden edustajia. Luonnoksen määräys jättää liikkumavaraa paikalliselle suunnittelulle.
Suositusta kehitetään ehdotukseen. Lisäyksen huomioiminen on mahdollista. Kasvutaajamien
kehittämisvyöhykettä koskevan suosituksen tarkoituksena ei ole kieltää yksittäisten rakennushankkeiden toteuttaminen kaupunkitaajamien läheisyydessä olevalle maaseutu-alueelle.
Sen sijaan suosituksella pyritään ohjaamaan haja-asutusalueelle kohdistuva merkittävä rakentamispaine hallitun suunnittelun piiriin asemakaava- ja kylä-alueille, ja mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen hallittu kasvu.
Mainittuja vähittäiskaupan suuryksikön alarajoja on käytetty vain Tampereen ydinkaupunkiseudulla ja Valkeakoskella, joissa mm. väestötiheys ja keskustojen osuus kaupan kerrosalasta
on korkeampi (Valkeakoski). Akaan keskustoille osoitetut suuryksiköiden enimmäismitoitukset mahdollistavat nykytilanteeseen nähden merkittävän kaupan kerrosalan lisäyksen (nykyisin keskustoissa ei yhtään kaupan suuryksikköä), ja Kylmäkosken kohdetta (Tokmanni) on
mahdollista kehittää myös Akaan taajama-alueille osoitetun seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alarajan puitteissa. Pirkanmaan liitto tarkistaa kuitenkin maakuntakaavaehdotukseen mahdollisuuden osoittaa Kylmäkoskelle erillinen KM-aluemerkintä.
Mainittuja vähittäiskaupan suuryksikön alarajoja on käytetty vain Tampereen ydinkaupunkiseudulla ja Valkeakoskella, joissa mm. väestötiheys ja keskustojen osuus kaupan kerrosalasta
on korkeampi (Valkeakoski). Aluetta voidaan kehittää myös Akaan työpaikka-alueille osoitetun seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alarajan puitteissa. Pirkanmaan
liitto tarkistaa kuitenkin maakuntakaavaehdotukseen mahdollisuuden osoittaa Akaan keskustaajamaan / Konhon alueelle erillinen työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue -merkintä.
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Hämeenkyrön kunta
Kooste lausunnosta
Maakuntakaavan 2040 on sanottu olevan mahdollistava kaava. Siksi perusteluina ei tule käyttää
nykyisen maakuntakaavan mukaista tilannetta, vaan niitä tavoiteltavia päämääriä, joihin kaavan
vaikutusaikana pyritään. Hämeenkyrön kunta osoittaa näitä tavoitteita valmistuvassa strategisessa
yleiskaavassaan.
Hämeenkyrön kaksi c-aluerajausta ovat liikaa nykytilanteen mukaisia eivätkä ne kuvaa taajamien
yhteen rakentumista, jota tulee tapahtumaan kunnan strategisen yleiskaavan perusteella. Maakuntakaavaluonnoksen aluerajauksissa taajamien yhteen kasvaminen ei näy C-merkinnöissä riittävän
selvästi.

Kaupan mitoituksen tulisi olla Hämeenkyrön Tippavaarassa sama kuin Ikaalisten Nummenrinteen
kohdalla, sillä Tippavaaran toimitilojen korttelialueella on asemakaavoissa enemmän esim. päivittäistavarakaupan rakentamisoikeutta kuin mitä maakuntakaavaluonnoksen selostuksen taulukossa
on esitetty. Hämeenkyrön ohitustie tulee nostamaan liikepaikkojen kiinnostavuuden uudelle tasolle. Enimmäismitoitukset pitäisi olla päivittäistavarakaupassa 5000 (luonnoksessa 2000), erikoistavarakaupassa 7000 (luonnoksessa 5000 ja paljon tilaa vaativassa kaupassa 9000 (luonnoksessa 3000)
kerrosneliömetriä.
Kylä-merkintöjen tulee olla kunnan oman strategisen yleiskaavan valintojen mukaisia ja siksi kylämerkinnän tulee olla Sasissa. Hämeenkyrön omat kehittämistoimet tulevat laajenemaan Pinsiöön
tarvittaessa vasta sen jälkeen, kun Mahnala-Sasin alue on saatu toteutettua. Pinsiön kehittäminen
tapahtuu sitä ennen matkailun ja ympäristökohteiden sekä yksityiseen tonttitarjontaan perustuen,
sillä kunnalla ei ole alueella maaomistusta, johon asumista ja kunnallistekniikkaa voisi suunnitella.

Pirkanmaan liiton vastine
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet on määritetty kaavan laadinnan aloitusvaiheessa vuonna 2012. Kaavaprosessin aikana on laadittu tuore väestö- ja työpaikkasuunnite sekä
useita selvityksiä, joiden pohjalta kaavaluonnossuunnitelma on valmisteltu. Uusi kokonaismaakuntakaava rakentuu yhteisesti valittujen peruslinjausten pohjalta, jotka maakuntavaltuusto on hyväksynyt (MKV 28.4.2014).
Hämeenkyrön kirkonkylän ja Kyröskosken keskusta-alueet sijaitsevat noin kahden kilometrin
etäisyydellä toisistaan ja ovat toiminnallisesti erilliset kokonaisuudet. Valtatien uusi linjaus
ympäröivine toimintoineen luo uuden estevaikutuksen keskustojen lähentymiselle. Keskustojen välistä toiminnallista yhdentymistä on jo osoitettu kaavaluonnoksessa sekoittunutta rakennetta kuvaavalla A-merkinnällä. Keskusta-alueiden rajaukset perustuvat maakunnallisesti
yhteneväisiin kriteereihin (Pirkanmaan palveluverkko 2040 -selvitys). Hämeenkyrön erityislaatuisen kaksiosaisen keskustan rajauksen tarkistaminen maakuntakaavaehdotukseen on kuitenkin mahdollista Kyröskosken keskustan osalta. Pirkanmaan liitto neuvottelee kunnan
kanssa Tippavaaran TP-alueen muuttamisesta A-alueeksi kaavaehdotukseen, mikä mahdollistaisi alueen joustavan kehittämisen.
Kaupan asemakaavoitettu kerrosala ei ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti ole
peruste maakuntakaavan vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoituksille. Maakuntakaavan
palveluverkolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti suuri osa keskustahakuisen erikois- ja
päivittäistavarakaupan lisätilatarpeesta on osoitettu keskusta-alueille, joita Hämeenkyrössä
on kaksi. Uuden ohitustien myötä Tippavaaran alue soveltuu paremmin paljon tilaa vaativan
kaupan kuin keskustahakuisen kaupan alueeksi. Luoteis-Pirkanmaan vähittäiskaupan kokonaisratkaisu vaatii kuitenkin jatkotarkastelua ja mahdollisia tarkistuksia maakuntakaavaehdotukseen, koskien myös Tippavaaran aluetta.
Kylämerkinnät on osoitettu maakuntakaavalle ominaisesti yleispiirteisellä tavalla Pirkanmaan
palveluverkko 2040 -selvitykseen perustuen. Sasi on tunnistettu merkittäväksi kyläkohteeksi,
ja se on osoitettu maakuntakaavaan Sasi-Mahnala -kylämerkinnän puitteissa. Varsinainen
merkintä kaavassa sijaitsee Mahnalan alueella, mutta se kuvaa koko nauhamaista SasiMahnalan kyläkokonaisuutta ja mahdollistaa täten kehittämistoimet myös Sasin alueella.
Merkinnän muuttamisen tai siirtämisen tarvetta arvioidaan maakuntakaavaehdotukseen.
Pinsiö on tunnistettu palveluverkossa suureksi, seudullisesti merkittäväksi kyläkohteeksi,
jonka toteuttamistapaan ei sinänsä ole otettu kaavassa kantaa. Kylän asemaa voidaan kaavaehdotukseen arvioida uudelleen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Maakuntakaavaehdotuksen valmistelussa tulisi selvittää HHT-väylän kasvupotentiaalia myös sen
ylimmällä osuudella (valtatie 3 kehittämisvyöhyke). Hämeenkyrön ohitustien määrittelyt eivät ole
kaavaselostuksessa riittävän vahvasti ilmiastu ja uusien tieyhteyksien luettelossa Hämeenkyrön
ohitustien tulisi olla luettelon ensimmäisenä. Näillä tärkeysasteen määrittelyillä Hämeenkyrön
ohitustie tulee käsitellä maakuntakaavassa nopeasti toteutuvana investointina ja sen vaikutukset
tulee ottaa huomioon maakuntakaavan vaikutusaikana.

Sasi-Pinsiö alueen monista toisiaan ylittävistä aluerajauksista huolimatta on välttämätöntä, että
huolellisesti suunniteltavilla toimenpiteillä voidaan korjata ja maisemoida jo aiheutuneita ympäristövaurioita ja edistää kaikkien alueeseen liittyvien arvojen parempaa ja kestävää esiintuomista.
Alueesta on mahdollista kehittää kansallisesti arvokas esimerkki luonnon monimuotoisuuden,
ympäristötaiteen, matkailun ja arvokkaan asuinympäristön taitavasta yhdistämisestä.
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Valtatien 3 Hämeenkyrön ohitustien osuus on merkitty uutena tienä. Tiehen liittyvät aluevaraukset on tehty uuteen tielinjaan tukeutuen ja vaikutukset maankäyttöön ovat suunnittelun
lähtökohtana.
Uudet tieyhteydet on luetteloitu nousevassa tienumerojärjestyksessä sekä samalla tienumerolla sijaitsevat kohteet etelästä pohjoiseen. Luettelossa ei ole otettu kantaa eri hankkeiden
tärkeysjärjestykseen.
Hämeenkyrön ohitustien rooli osana Suomen kasvukäytävää on hyvä nostaa esiin kaavaselostuksessa.
Asia on huomioitu kaavaluonnoksessa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat

6/63

Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Ikaalisten kaupunki
Kooste lausunnosta
Taajamatoimintojen alue (A) kattaa laajasti keskusta-alueeseen rajautuva valtatien pohjoispuoleisen alueen sekä pienen osan valtatien eteläpuolelta. Alueen laajuus on yhteneväinen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan kanssa. Poikkeuksena vt 3:n eteläpuoleinen alue, joka rajautuu valtatiehen ja
jää siten melualueelle. Näiltä osin nykyisessä maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen
reservialue vastaa paremmin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteita. Valtatien eteläpuoleinen taajama-alue on tarkoituksenmukaista laajentaa osayleiskaavan reservialueen tapaan.
Kyläkohteisiin voidaan katsoa kuuluvan myös elinvoimaisen Riitialan kyläalueen sekä Kovelahden ja
Vatulan kyläalueet. Kyläkohteina maakuntakaavaan esitetään merkintää Kilvakkalan, Tevaniemen,
Luhalahden ja Riitialan lisäksi myös Kovelahden ja Vatulan kyliä.

Yhteenlaskettuna ovat maakuntakaavaluonnoksen TP- ja T -aluerajaukset (työpaikka-alueet valtatien molemmin puolin ja Teiharjun teollisuusalue) hiukan suppeampia kuin nykyinen maakuntakaava ja yleiskaava osoittavat. Teikankaan teollisuusalueen kokoa tulee tarkastella voimassaolevien
kaavojen laajuisina työpaikka- ja teollisuusalueina. Laajemmille varauksille on selkeä peruste, sillä
alueen saavutettavuus paranee uuden eritasoliittymän ja Kilvakkalan tieyhteyden toteutuessa.
Työpaikka-alueita on perusteltua osoittaa riittävällä tavalla siellä, missä liikenteen ratkaisut on
ratkaistu/suunniteltu.
Kallinraatian maatalousalue on korvattu virkistysalueena. Nykyisen osayleiskaavan mukaiset virkistysalueet huomioiden ei laajennukselle ole selkeää tarvetta. Sijaintinsa puolesta tulisi aluetta tarkastella taajamatoimintojen alueena; taajamatoimintojen aluetta on tarkoituksenmukaista osoittaa
Kallinraatian alueelle laajempana, nykyisen virkistysalueen sijaan. Alue sijainniltaan tukee keskustan kehittymistä ja tiivistymistä. Virkistysalueen laajentaminen kohdistuisi yhden maanomistajan
alueelle, eikä siten ole tasapuolinen. Viheryhteystarve on alueen kautta jatkossakin mahdollinen.
Korvaavaa ja käytössä olevaa virkistysaluetta tulee osoittaa pohjoisempaa ja/tai tarvittaessa urheilukentän alueelta.
Yleismääräyksissä todetaan että, mm. maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen
asuinympäristön laatutavoitteet ja maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Voitaneen tulkita,
että maakuntakaavaluonnos tukee tasapuolisesti maaseutuelinkeinojen kehittämistä ja rakentamista myös kk-6 aluerajauksen ulkopuolella.

Matkailun kehittämiseen tähtäävä merkintä on hyvä osoittaa ja kytkeä Ikaalisten kylpylän, Toivolansaaren ja Vanhan Kauppalan rajaamalle alueelle.

Pirkanmaan liiton vastine
Aluerajausta voidaan tarkistaa. Asiasta neuvotellaan kaupungin kanssa.

Maakuntakaavan kylämerkinnät perustuvat Pirkanmaan palveluverkko 2040 -selvitykseen.
Maakuntakaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä järjestetyissä kuntaneuvotteluissa Ikaalisten kaupungin edustajien ehdotuksesta Riitialaan osoitettu kylämerkintä vaihdettiin Luhalahteen tulevaisuuden kehittämisen painopisteen näkökulmasta. Kovelahden kylä ei täytä maakuntakaavan seudullisen merkittävyyden kriteereitä – muun muassa väestöpohja ja -kehitys
sekä palveluiden saatavuus eivät ole seudullisen merkittävyyden edellyttämällä tasolla. Kylää
voidaan kuitenkin kehittää jatkossakin paikallisesti merkittävänä. Vatulan kylä itsessään on
pieni eikä myöskään seudullisesti merkittävä, joskin maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioiden sen voidaan mieltää kuuluvan läheisen Kilvakkalan kylämerkinnän osoittamaan kokonaisuuteen.
Maakuntakaavan maankäyttöön liittyvät aluevaraukset ovat luonteeltaan yleispiirteisiä. Kuntakohtaisessa suunnittelukokouksessa voidaan Kilvakkalan T-alueen rajausta tarvittaessa vielä
tarkistaa, maasto- ja maisema-arvot huomioiden.

Maakuntakaavan yleispiirteisessä esitystavassa taajamarakenteen sisään ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa pienialaisia maatalousalueita. Kallinraatian alue sijoittuu maakuntakaavaluonnoksessa taajamatoimintojen ja virkistysalueen rajalle. Aluevarausten rajauksissa on
pyritty ottamaan huomioon myös alueen arvokas kulttuuriympäristö. Maakuntakaavassa
osoitetut virkistysalueet säilyvät vallitsevan tilanteen mukaisessa maa- ja metsätalouskäytössä siihen saakka, kunnes ne hankintaan toteuttajatahon, yleensä kunnan, omistukseen. Aluerajauksia voidaan jonkin verran tarkistaa.

Maakuntakaavaluonnoksessa maaseutualueille on osoitettu maaseutualueen kaavamerkintä
(M), jonka lisäksi väestöltään vahvasti kasvavan Tampereen seudun ympäristöön on osoitettu
kehittämisperiaatemerkintä (kk-6). Kehittämismerkinnällä varaudutaan taajamien kasvuun
pitkällä tähtäimellä. Yleismääräyksellä tavoitellaan Pirkanmaan hyvien peltoviljelyalueiden
säilymistä ja perinteisen maaseutuelinkeinon tukemista, jota voidaan myös asuinrakentamisen harkitulla sijoittamisella sekä laadukkaalla suunnittelulla tukea.
Kehittämismerkintä voidaan osoittaa ko. alueelle. Merkinnällä korostetaan kulttuuriarvojen
säilymistä alueen vetovoimatekijänä, joka yhdistyy matkailun edistämistavoitteeseen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kaupunki esittää neuvottelun järjestämistä Pirkanmaan liiton edustajien kanssa, jossa voidaan
tarkentaa Ikaalisten kaupungille tärkeiden tavoitteiden huomioimista kaavoituksen jatkotyössä.

7/63

Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)
Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa järjestetään Ikaalisten kaupungin edustajien kanssa
neuvottelu, jossa käydään kaupunkia koskevat suunnittelukysymykset yhteisesti läpi. Vastaava suunnittelukokous järjestetään kaikille Pirkanmaan kunnille.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Juupajoen kunta
Kooste lausunnosta
Juupajoen kunta pitää erinomaisena asiana Kopsamon kylän osoittamista maaseutuasumisen kehittämiskohteeksi.
Huikonkankaalle osoitetun tuulivoimaloiden alueen rajauksissa tulee huomioida erityisellä tarkkuudella se, ettei alueen sijoittelulla aiheuteta ongelmia tai rajoituksia Hyytiälän metsäaseman ja ilmastontutkimusaseman toiminnalle. Helsingin yliopiston Hyytiälän toimipisteen toiminta ja kehittyminen on kansainvälisenä tutkimusasemana asetettava etusijalle. Ko. tuulivoimaloiden alueen
sijainti lähellä kunnan keskustaajamaa ja alueen käyttöönoton vaatiman sähkölinjan tuominen
todennäköisesti asuinalueen yli tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa asumiselle. Esitämme
kaavaluonnoksessa esitetyn tuulivoimala-alueen pienentämistä.
Kantatie 66 varrella Siikakankaan varikon ja Hyytiälän metsäaseman väliin on piirretty EO/k merkintä. Hyytiälän metsäasema/HY ehdottaa sen poistamista kaavasta. Se sijaitsee lähellä metsämaatieteen Mämmilän koealuetta, jossa tehdään aktiivista tieteellistä tutkimusta. Lisäksi murskaustoiminnan päästöt saattavat haitata SMEARII-aseman ilmastomittauksia. Juupajoen kunnanhallitus yhtyy
Hyytiälän metsäaseman lausuntoon ja esittää merkinnän poistamista kaavasta.
Juupavaaran laskettelukeskus on lisättävä maakuntakaavaan RM-alueeksi. Kyseessä on toimiva
laskettelukeskus ja alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava, jossa on runsaasti rakennusoikeutta. Juupavaaran alueella on myös rakennettu vesihuolto.
Juupajoki esittää Korkeakosken sahojen teollisuusalueen merkintää maakuntakaavassa laajennettavaksi pohjoisen suunnassa. Alueella toimii kaksi merkittävää sahaa ja pellettitehdas. Toimintoja
ollaan laajentamassa.
Puuterminaalien osalta esitetään selvitettäväksi, onko kaavaan mahdollista osoittaa kt 58 varteen
(Renton alueelle) puuterminaalialuetta. Alue on n. 10 ha ja sijaitsee liikenteellisesti hyvin. Maanomistajien taholta on esitetty kiinnostusta alueen käyttötarkoituksen osoittamisesta ko. kohteeseen.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.

M-maaseutualueella on sallittava muukin kuin maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen siten,
ettei kaavamerkintä rajoita vakituisen asutuksen muodostumista eikä loma-asuntokäyttöä.

Kaavamerkintä ei aiheuta haittaa ko. toiminnoille. M-merkinnän suunnittelumääräyksen
mukaisesti alueelle voidaan osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Koska alueelle sijoittuu pohjavedenottamoita, on perusteltua poistaa Huikonkankaan tuulivoima-alue maakuntakaavasta.

Poistetaan alueelta EO/k-merkintä.

Juupavaaran vapaa-ajankeskuksen urheilupalvelujen merkintä voidaan tarkistaa matkailupalvelujen alueeksi RM.
Maakuntakaavan maankäyttöön liittyvät aluevaraukset ovat luonteeltaan yleispiirteisiä. Nämä aluerajaukset tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa kuntakaavoituksessa. Maakuntakaavan
T-alueen rajausta voidaan tarvittaessa tarkistaa. Asiasta neuvotellaan kunnan kanssa.
Maakuntakaavassa haetaan ratkaisua seudullisesti merkittävän puuterminaalin sijainnille,
joka palvelee erityisesti suurimpia energiapuun käyttäjiä Tampereen kaupunkiseudulla sekä
ainespuun varastointiin ja kuormaukseen soveltuvaa sijaintia radan varresta. Juupajoen Renton alue sijaitsee melko kaukana seudullisesti merkittävistä käyttökohteista. Alue palvelisi
kuitenkin erinomaisesti paikallista ja alueellista tarvetta, ja se on mahdollista huomioida
kuntakaavoituksessa. Alue lisätään paikalliseksi kohteeksi Pirkanmaan puuterminaalit selvitykseen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Kangasalan kunta
Kooste lausunnosta
Maakuntakaavaa varten tehdyt selvitykset ovat hyvin monipuolisia, ja niistä tehdyt johtopäätökset
näkyvät maakuntakaavakartassa selkeinä kehittämislinjauksina. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja suunnitteluvaran jättäminen tulevaisuuden varalle antaa mahdollisuuden sekoittuneen ja
palvelurakenteeltaan edullisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Maakuntakaavaluonnoksessa
esitetyt liikenneratkaisut ovat realistiset ja mahdollistavat eri kulkumuotojen kehittämisen. Riittävän tehokas taajamarakenne ja helposti saavutettavat työpaikat ja palvelut takaavat joukkoliikenteen kilpailukyvyn.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi. Maakuntakaavaluonnoksessa esitetyt yhdyskuntarakenteelliset ratkaisut
perustuvat maankuntavaltuuston hyväksymiin maakuntakaavan perusratkaisuihin (MKV
28.4.2014).

Maakuntakaavassa Tampereen seudun vetovoima tulee hyvin esiin. Jo edellisessä maakuntakaavassa käyttöön otetut kehittämismerkinnät ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja monipuolisesti sovellettaviksi merkinnöiksi. Taajaman kehittämisen ohella Kangasalle ominainen maatalouteen ja maisemaan liittyvä kehittäminen on otettu kaavamerkinnöissä huomioon. Elintarviketuotannon kehittämisedellytysten tukeminen Sahalahden-Pakkalan alueella on maakunnallisesti elintärkeää.

Merkitään tiedoksi. Sahalahden-Pakkalan alueelle on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu
maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealue -merkintä (mk-1).

Kangasalla tärkein täydennysrakentamisalue keskustan tuntumassa on Herttuala, jonka rakentamisedellytykset täytyy varmistaa riittävin vaikutusten arvioinnein maakuntakaavoituksen ja VY12:n
perusparannussuunnittelun yhteydessä.
VT12:n parantaminen on tärkeää myös Kangasalan ja Pälkäneen välisen akselin kehittämiseksi.

Pirkanmaan liitto valmistelee kaavaehdotusta varten Natura 2000 -alueiden arvioinnin tarveharkinnan, jossa käsitellään Herttualan alueen ja valtatien 12 yhteisvaikutuksia.

Maakuntakaavan luonnos tarjoaa hyvät edellytykset kunnan maankäytön kehittämiseen. Taajamarakenteen aluevaraukset vastaavat kaupunkiseudun rakennesuunnitelman sisältöä ja jättävät riittävästi väljyyttä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien toteutumiseen.
Lentolan alueen merkinnät vastaavat Lentolan alueen kehittämistavoitteita. Lentola on kunnan
länsiosien tärkein kaupallisten toimintojenkeskus, jonka kehittämisedellytykset myös erikoistavarakaupan osalta tulisi mahdollistaa.

Kaavakarttaan tulisi merkitä Lentolan kartingrata, jolla on maakunnallista merkitystä moottoriurheilukeskuksena.
Maakuntakaavan kehittämismerkinnät, kehä 2 -vyöhyke, Saarioisten-Pakkalan alue ja MobilianKaivannon alue antavat hyvän mahdollisuuden työpaikkarakentamisen edellytysten parantamiselle.
Laipanmaan merkityksen lisääntymiseen matkailuelinkeinojen kehittämisessä olisi hyvä varautua
voimakkaammallakin merkinnällä.
Kunnan imago perustuu vesistöjen ja harjujen luontoon ja kartanoiden ja maatilojen muodostamaan kulttuurimaisemaan. Taajaman eheyttäminen ja sen teknisiin järjestelmiin varautuminen
tehdään näiden, kaavakartassa hyvin esitettyjen arvojen ehdoilla.

Valtatie 12 välillä Tampere–Kangasala on esitetty merkittävästi parannettavana tienä, jonka
yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi etenevät maakuntakaavan kanssa samaan
aikaan. Tien rooli on tunnistettu sekä paikallisen että pitkämatkaisen liikenteen näkökulmista.
Merkitään tiedoksi. Maakuntakaavaa ja rakennesuunnitelmaa on laadittu rinnakkain.

Lentolan alue on tunnistettu merkittäväksi kaupalliseksi alueeksi, ja sille on osoitettu nykyisin
rakentuneen erikoistavarakaupan kerrosalan lisäksi myös kerrosalan lisäystä, erityisesti paljon
tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta. Suurin osa keskustahakuisen erikoistavaran kaupan kerrosalan kasvusta on maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti osoitettu kuntakeskuksen alueelle. Tampereen ydinkaupunkiseudun vähittäiskaupan sijoittumisen ja mitoituksen
tasapainon yksityiskohtia tarkistetaan kuitenkin maakuntakaavaehdotukseen.
Ampuma- ja moottorirataselvitystä jatketaan osana kaavaehdotusta. Selvityksessä tarkastellaan toiminnassa olevat radat sekä mahdolliset uudet rata-alueet sekä niiden suhde muuhun
maankäyttöön.
Maakuntakaavaluonnoksessa Laipanmaan alueelle esitetty MK-aluevaraus on jo itsessään
vahva viesti. Virkistysaluevarausmerkinnän mahdollisuutta selvitetään. Jatkovalmistelussa
selvitetään matkailun kehittämiseen liittyvän kehittämisperiaatemerkinnän osoittamista
alueelle.
Merkitään tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Maakuntakaavamääräyksiin sisältyvä varaus tekopohjavesilaitoksen sijoittamisesta Vehoniemeen
on poistettava.
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Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)
Maakuntakaavaluonnoksen vesihuoltoa koskevat merkinnät perustuvat Pirkanmaan ELYkeskuksen johdolla laadittuun Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, jonka laadinnassa myös kunnat ovat olleet mukana. Tekopohjaveden muodostaminen on yksi vaihtoehto vastata kasvavan maakunnan vedenhankinnan tarpeisiin.
Vehoniemi-Isokankaan harjualueella käynnissä olevaan tekopohjavesihankkeeseen liittyy
epävarmuustekijöitä, joiden johdosta kaavan merkintätapaa muutetaan kehittämisperiaatemerkinnäksi. Hankkeen toteutumisesta riippumatta maakuntakaavassa on tarve varautua
pitkällä aikavälillä lisääntyviin vedenhankintatarpeisiin myös Vehoniemi-Isokankaan alueella.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Kihniön kunta
Kooste lausunnosta
Kihniön kunnan alueelle on merkitty ainoastaan yksi uusi turvetuotantoalue, 87 ha kokoinen Kolhonneva. Kihniön turvetuotantoalueilta tulee lähitulevaisuudessa poistumaan loppuun tuotettuja
tuotantoalueilta suurempia määriä kuin uusia on varattu, eikä näin ollen esitetyillä varausmerkinnöillä tulla turvaamaan turpeen nykyistä tuotantotasoa Kihniön osalta vuoteen 2030 saakka. Huomioiden turvetuotannon merkityksen Kihniön kuntataloudelle tulee maakuntakaavaan varata riittävä määrä tuotantoon ohjattuja suoalueita.
Kihniön pohjoispuolella sijaitsevat (tuulivoimaselvitysaineistossa mukana olleet) tuulivoima-alueet
tulee myös huomioida maakuntakaavassa. Alueen läheisyydessä ei asutusta. Myös Karhunpesäkankaan alueella olisi tuulivoimalle soveltuva alue.

Käskyvuoren merkitys kunnan virkistyskäytölle maakunnallisen kelkkareitin sekä liikuntareitin johdosta ansaitsisi tulla huomioiduksi myös maakuntakaavassa sen alueellisen merkityksen johdosta.
Kokonaiskustannusten säästämiseksi infrarakentamisessa suositaan kylä- ja keskusalueiden kehittämistä, mutta pienen kunnan maakäytön on voitava joustaa asuinhoukuttavuuden lisäämiseksi
monipuolisella tonttitarjonnalla.
Hyväkuntoisen tieverkoston säilyminen sekä valtatie 3 kehittäminen ovat tärkeitä osa-alueita kunnan kehittymisen kannalta.
Poikittaisen rataliikenteen Pori- Haapamäki mahdollinen avaaminen sekä Parkanon puuterminaalin
kehittäminen palvelevat Kihniönkin elinkeinoelämää.
Kihniö tukee lausunnossaan Parkanon keskeisiä tavoitteita.

Pirkanmaan liiton vastine
Pirkanmaalla on voimassa tammikuussa 2013 vahvistettu, turvetuotantoa koskeva Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, jolla on pyritty vastaamaan turvetuotannon tulevaisuuden
tarpeisiin. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksen turvetuotannon merkinnät perustuvat kyseiseen vaihemaakuntakaavaan. Kaavaluonnoksessa osoitetuilla turvetuotannon
kannalta tärkeillä alueilla olevat turvevarat riittävät Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian
mukaiseen tavoitetasoon (vuodelle 2040). Tällä perusteella kaavassa ei lähdetä tekemään
uusia selvityksiä turvetuotannon lisäämiseksi.
Kihniön kunnan alueelta on tuulivoimaselvityksessä ollut mukana tuulivoima-alue nro 5,
Pohjasneva. Alue on karsiutunut jatkotarkasteluista siitä syystä, että alue jää suurimmalta
osalta Natura-alueen saartamaksi, alueella on virkistyksen kannalta merkittävä Käskyvuori ja
alueen halki kulkee maakunnallinen Pyhäniemi–Käskyvuori-liikuntareitti.
Pirkanmaan liitto katsoo, että alueen sijainti ei ole seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltuva. Alueelle on silti mahdollista suunnitella paikallista tuulivoimatuotantoa,
jolloin alueen soveltuvuus tuulivoimatuotantoon on mahdollista ratkaista kuntakaavoituksessa tai suunnittelutarveratkaisulla.
Karhunpesänkankaan alue on mukana maakuntakaavaluonnoksen tuulivoima-alueessa nro 6,
Lylyneva-Louhineva.
Seudullisesti merkittävä Pyhäniemi–Käskyvuori -liikuntareitti on osoitettu maakuntakaavassa
ulkoilureittinä. Retkeilyä tukevien merkintöjen vahvistamista alueella selvitetään.
Maakuntakaavassa asutusta on pyritty ohjaamaan keskusta- ja taajama-alueille. Kaavassa
käytetty uusi maaseutu-merkintä (M) mahdollistaa kuitenkin maaseutumaisille alueille myös
kylä- ja keskusalueiden ulkopuolella vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Merkitään tiedoksi. Tieverkoston osalta maakuntakaavassa esitetään sellaiset toimenpiteet,
joilla on maankäytöllisiä vaikutuksia tai jotka linkittyvät Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tehtyihin priorisointeihin.
Ratajakso on osoitettu ratareitti-merkinnällä.
Merkitään tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Lempäälän kunta
Kooste lausunnosta
Lempäälän kunta pitää kaikkia alueelleen esitettyjä kehittämisvyöhykkeitä ja -alueita tärkeinä ja
kaavan tavoitteita ajatellen strategisesti oikein painotettuina.
Lempäälän osalta alue- ja yhdyskuntarakenne on maakuntakaavaluonnoksessa varsin toimiva ja
kaavan strategisiin kehittämismerkintöihin ja -tavoitteisiin nähden oikeansuuntainen. Lempäälän
kunta esittää jatkosuunnittelussa pohdittavaksi taajama toimintojen alueen laajentamista seuraavilla kahdella alueella: Sääksjärven länsipuoli nk. läntisten väylähankkeiden suunnittelualueella,
Höytämöjärven lounaisrannalla (Vt 3:n ja järven välinen alue). Jälkimmäisen alueen laajentaminen
tukisi myös mahdollisuuksia toteuttaa tulevaisuudessa Ruotasjärven ympärille osoitettu taajamatoimintojen reservialue (A/res). Lisäksi olisi syytä tutkia taajamatoimintojen alueen ulottamista
vähäisessä määrin myös Vaihmalan alueelle Lempäälän keskustan välittömässä läheisyydessä.
Lempäälän kunta pitää Marjamäen alueen sijaintia yhdyskuntarakenteessa siinä määrin edullisena,
että kunta esittää Marjamäen kaupallisten palveluiden alueen (KM) rajausta tarkasteltavaksi vielä
kaavan jatkovalmistelussa. Tässä yhteydessä on syytä huomata myös maakuntakaavaratkaisussa
esitetty merkittävä väestön- ja ostovoiman kasvu Lempäälän alueella. Kunta myös muistuttaa, että
Marjamäen pohjoisen osa-alueen (nk. Realparkin alue) yleis- ja asemakaavoissa on osoitettu paljon
2
tilaa vievän erikoistavaran kaupan (51 000 kem ) lisäksi huomattava määrä erikoistavarakaupan
2
kerrosalaa (voimassa olevassa asemakaavassa 30 000 kem , josta päivittäistavarakaupan kerrosalaa
2
2 000 kem ). Puheena oleva alue on Marjamäen osayleiskaavassa osoitettu merkinnällä KM-1.
Asemakaavassa korttelin käyttötarkoitus on osoitettu merkinnällä KMK-2. Kunta pitää tärkeänä,
että alueen voimassa olevan asemakaavan mukainen kehittäminen on jatkossakin mahdollista ja
tulevan maakuntakaavan mukaista. Lempäälän kunta esittää päivittäistavarakaupan osalta, että
2
Marjamäen alueella olisi jonkin verran esitettyä suurempimäärä, yhteensä 6 000 kem päivittäistavarakaupan kerrosalaa.

Lempäälässä kylämerkinnällä on osoitettu Säijän, Nurmen, Mattilan, Kelhon ja Lastusten kylät.
Maakuntakaava ohjaa maaseutualueiden maankäyttöä samansuuntaisesti kuin Lempäälän kunnan
hajarakentamisen periaatteet. Lempäälässä on myös tarkoitus laatia osayleiskaavat kattamaan
kunnan kyläalueet. Maakuntakaavan ohjausvaikutus voidaan huomioida tässä yleiskaavatyössä.
Maakuntakaavaluonnoksessa esitetty kehittämisperiaatemerkintä kasvutaajaman kehittämisvyöhyke (kk-6) ei myöskään ole ristiriidassa Lempäälän tavoitteleman, osayleiskaavoihin pohjautuvan
maaseudun maankäytön kehittämisen kanssa.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen osalta maakuntakaavaluonnos perustuu valittuun kaavan perusratkaisuun, ja on hyvin linjassa valitun liikennejärjestelmäkokonaisuuden kanssa. Lisäksi kaavan kehittämisperiaateratkaisut tukevat hyvin yhdyskuntarakenneratkaisuja.
Kaikkein keskeisin liikennehanke Lempäälää ajatellen on pääradalle kaavaillut 3. ja 4. lisäraide.
Toteutuessaan ne mahdollistaisivat huomattavan tiheän henkilöjunaliikenteen vuorovälin järjestämisen, mikä maakuntakaavaluonnoksessa esitetyn yhdyskuntarakenteen toteuttamisen kannalta
on välttämätöntä.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.
Alueen kytkeytyminen liikenneverkkoon ja saavutettavuus joukkoliikenteellä ratkaisee Höytämöjärven alueen osoittamisen taajamatoiminnoille. Alueen osoittaminen taajama-alueeksi
on mahdollista, mutta toteutumisen ehtona on kytkeytyvyys joukkoliikenteeseen. Vaihmalan
alueen kulttuuriympäristöarvot on niin ikään tutkittava, minkä perusteella voidaan rajausta
tarkistaa. Samalla todetaan, että Natura-tarveharkinnan pohjalta joudutaan todennäköisesti
supistamaan Ahtialanjärveen rajoittuvaa A-aluetta. Sääksjärven länsipuolista A-varausta ei
ole mahdollista laajentaa viherverkoston turvaamisen vuoksi.
Vähittäiskaupan mitoituksen seudullisen ratkaisun määrittämiseen vaaditaan mahdollisimman yhteismitallisia nykytilan kuvaajia, joita on tarkasteltu Pirkanmaan palveluverkko 2040 selvityksessä. Yleis- tai asemakaavatilanne ei ole yhteismitallinen peruste johtuen kuntien
erilaisista kaavoitustavoista. Myös MRL:n 2011 muutoksen myötä useat kaavat ovat vähittäiskauppaa ohjaavan nykylainsäädännön näkökulmasta vanhentuneita. Ympäristöministeriön
opas ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus” määrittelee enimmäismitoituksen määrittelyn pohjaksi vähittäiskaupan suuryksiköiden nykyisen (rakentuneen) pinta-alan. Vähittäiskaupan kohteissa on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioitu asemakaavatilanne, mikäli
asemakaavoitettu kerrosala sopii yhteen vähittäiskaupan seudullisen ratkaisun kanssa. Lempäälässä vähittäiskaupan mitoitus suhteessa väestöpohjaan ja -kasvuun on jo Tampereen
kaupunkiseudun korkeimpia. Suurin osa keskustahakuisen erikoistavaran kaupan kerrosalan
kasvusta on maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti osoitettu kaavaluonnoksessa keskusta-alueille. Realparkin alue on tunnistettu paljon tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle ja
työpaikkatoiminnoille soveltuvaksi. Pirkanmaan liitto tarkistaa kuitenkin maakuntakaavaehdotukseen Ideaparkin ja Realparkin alueiden kaavamerkintöjen ja -määräysten keskinäisen
suhteen.
Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi. Kuten kaavaselostuksessa todetaan, kehittämisperiaatemerkinnöillä
pyritään osaltaan vahvistamaan maankäytön kehittämisen ja kasvun painopistesuuntia.
Merkitään tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Lempäälän kunta pitää tärkeänä, että maakuntakaavaan merkitään seisake Hakkariin/Moisioon
kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaisesti.
Lempäälän kunta puoltaa Tampereen läntisten väylähankkeiden esittämistä maakuntakaavassa ja
pitää erityisesti Vt3:n oikaisua ja 2-kehää tärkeinä ja kiireellisinä toteuttaa.
Lempäälän kunnan kannalta läntisen ratayhteyden vaihtoehdoista eteläinen eli ns. tunnelivaihtoehto on erkanemiskohdassaan pääradalta hankalasti yhdyskuntarakenteeseen sovitettavissa. Vaihtoehto on heikoin myös siitä syystä, että se sijoittuu liiaksi erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta
hajottaen laajan yhtenäisen metsäalueen ja on lisäksi muita vaihtoehtoja pidempi ja tunneliosuuksien osalta kalliimpi. Kaksi muuta vaihtoehtoa, läntinen ja itäinen ovat kumpikin puollettavissa,
mutta vaihtoehdoista läntinen on sikäli selkeästi parempi, että se jättää Sääksjärven yhdyskuntarakenteelle enemmän tilaa, ja sen linjaukselle sijoittuu vähiten tiedossa olevia luonto- ja virkistysarvoja.

Lempäälän kunta pitää onnistuneena ratkaisuna Vt3:n linjaamista välillä Puskiainen - Pirkkalan raja
aikaisemmin kaavailtua etelämpää, jolloin Sääksjärven keskustan kehittämiselle jää paremmin tilaa.
Sääksjärven ja lentoaseman välille esitetyistä 2-kehän vaihtoehdoista Lempäälän kunta pitää kumpaakin toteuttamiskelpoisena. Vaihtoehdoista eteläinen vaikuttaa pitkällä aikavälillä paremmalta
liittäessään järjestelyratapihan alueen luontevasti liikenneverkkoon ja tarjotessaan paremmat
edellytykset ekologisten yhteyksien järjestämiselle. Pohjoisen vaihtoehdon etuina voidaan pitää
helpompaa liitettävyyttä nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen Pirkkalan kunnan puolella, jolloin
vaihtoehto vaikuttaisi houkuttelevammalta lyhyellä aikavälillä. Lempäälän kunta korostaa tässä
yhteydessä, että Lempäälän ja Pirkkalan kunnat joka tapauksessa vastaavat alueen tarkemmasta
suunnittelusta yleiskaavoituksesta alkaen.
Lempäälän kunta puoltaa esitettyjä liityntäpysäköinti- ja vaihtopaikkoja.
Lempäälän kunta puoltaa puuterminaalien sijoittamista esitetyille alueille.
Lempäälän kunnalla ei ole huomautettavaa maiseman ja kulttuuriympäristön osalta. Kaavamerkinnät sovitetaan yhteen muiden maankäytön tarpeiden kanssa.
Toimivan ja tasapainoisen ekologisen verkoston muodostamisen tavoitetta on pidettävä hyvänä ja
erityisen tervetulleena alueilla, joissa maankäyttö ja luonnonvarojen hyödyntäminen vaatii suuria ja
kasvavia alueita. Lempäälän kunta muistuttaa, että ekologisen verkoston ja viheryhteyksien riittävän laajuuden säilyttäminen tulisi taata maakuntakaavaa laadittaessa. Kasvavat ja tiivistyvät taajama-alueet ja uudet liikenneväylät eivät saa olla uhka ekologisten verkostojen ja viheryhteyksien
jatkuvuudelle. Eliöille tulee taata leviämis- ja liikkumismahdollisuudet. Viheralueilla jo olevien populaatioiden säilymis- ja lisääntymismahdollisuudet ja näin biodiversiteetin säilyminen on taattava.
Yhtenäinen viheralue on populaatioiden säilymisen kannalta parempi kuin pirstoutunut alue, vaikka
pinta-ala olisikin sama (reunavaikutus). Uusien liikenneväylien ja rakentamisalueiden sijoittaminen
tulee suunnitella niin, että olemassa olevat viheralueet ja viheryhteydet ja osoitetut viheryhteyksien tarpeet eivät vaarannu. Viheryhteyksien kohdalla tulee huomioida niiden riittävä leveys (jotta
isommatkin eläimet voivat siirtyä) ja verkoston kattavuus.
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Maakuntakaavassa esitetään sellaiset seisakkeet, joiden yhteyteen liittyy maankäytön ohjaustarvetta, erityisesti rakenteen tiivistämistä lähiliikenteen saavuttamiseksi Pirkanmaalla. Seisakkeita voidaan maakuntakaavan estämättä rakentaa kuitenkin myös muualle.
Merkitään tiedoksi.
Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä.
Eteläosiltaan linjausta tarkennetaan vielä selvittämällä mm. puolustusvoimien alueen läpi
kulkemiseen liittyvät rajoitteet. Liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä on alustavasti
suosittanut läntisen pintavaihtoehdon valitsemista linjauksen eteläosassa, mikäli puolustusvoimien alueen läpi löydetään hyväksyttävä linjausratkaisu. Pitkä tunnelivaihtoehto on Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan korkeiden rakentamiskustannustensa vuoksi epärealistinen eikä sen suunnittelua jatketa. Lempäälän kunnan näkemys tuodaan esiin osana taustaaineistoa, jonka pohjalta linjauksen valinta tehdään.
Merkitään tiedoksi.
2-kehän osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kokonaisvaikutusten arviointiin
pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy maakuntavaltuusto. Myös kaavan ohjausryhmä ja liikenteen
ja logistiikan suppea hankeryhmä antavat suosituksensa valintaan. Ennen päätöksentekoa
laaditaan vielä arvio luontovaikutuksista sekä Pulkajärven Natura 2000 -alueeseen kohdistuva
Natura-arvioinnin tarveharkinta. Liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä on alustavasti
todennut eteläisen linjauksen näyttävän kokonaisvaikutuksiltaan suotuisimmalta ratkaisulta.
Lempäälän kunnan näkemys tuodaan esiin osana tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen
valinta tehdään.
Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi.
Pirkanmaan liitto on Lempäälän kunnan kanssa samaa mieltä ekologisen verkoston turvaamisen tärkeydestä. Maakuntakaavaa laadittaessa on pyritty seudullisen ekologisen verkoston
turvaamiseen osoittamalla ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävät maa- ja metsätalousalueet, luonnon monimuotoisuuden ydinalueet, virkistys- ja retkeilyalueet ja viheryhteystarpeet perustuen Pirkanmaan ekologinen verkosto -selvitykseen ja tarkasteluihin virkistysalueiden riittävyydestä. Maakuntakaavaa laadittaessa on pyritty osoittamaan riittävän laajoja
kokonaisuuksia ja tunnistamaan reunavaikutukset. Kaavaehdotusta laadittaessa tutkitaan
täydennystarpeet. Pirkanmaan liitto neuvottelee kunnan kanssa Sääksjärven ja keskustan
viherverkon tukemisen mahdollisuuksista.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Lempäälän luoteisosaan tulisi varata alueita merkinnöillä V ja VR.
Esitys lisättävistä alueista:
Virkistysalue (V)
Houkkalammin alue (Lempäälän arvokas luontokohde nro 11)
Kortejärven suo (Lempäälän arvokas luontokohde nro 49)
Retkeily- ja ulkoilualue (VR)
Kaitajärven alue (Lempäälän arvokas luontokohde nro 5)
Järjestelyratapiha-aluevaraukseksi keskimmäiselle sijaintivaihtoehdolle (VE läntinen) sijoittuu vähiten kartoitettuja tai tiedossa olevia luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. Keskimmäinen väylä sijoittuu
(leikkaa eniten) myös jo olemassa oleville puolustusvoimien toiminnoista aiheutuville melualueille.
Eteläisintä vaihtoehtoa pidetään ekologisesti kestämättömimpänä vaihtoehtona, sillä viheralueet
pirstaloituvat eniten sen mahdollisesti toteutuessa.
Valmisteltavassa maakuntakaavassa on Tampereen läntisten väylähankkeiden suunnittelun osalta
huomioitava Birgitan polun reitistö. Reitti tulee linjata ja perustaa uudelleen niiltä osin kuin suunnitteilla olevat liikenneväylät kulkevat Birgitan polun reitistön poikki. Reitistön tulee jatkossakin
pysyä yhtenäisenä.
Lempäälän kunta esittää huolensa siitä, miten kunnan länsi- ja luoteisosissa sijaitsevat laajat kalliokiviainesten ottoalueet sovitetaan yhteen alueiden myöhemmän maankäytön kanssa, ja kuinka
alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä virkistystarpeet pystytään turvaamaan. Kiviaineksen ottoalueet tuleekin sijoittaa siten, että ne eivät aiheuta viheralueiden pirstoutumista. Niiden sijoittaminen ei myöskään saa uhata arvokkaita luonto- tai maisemakohteita.
Maakuntakaavaluonnoksessa Nurmen ja Säijän kylien väliin, Portaankorvan alueelle osoitetun EO/k
-alueen lähellä on maisemallisesti arvokas kallioalue Piiskonvuori, joka on Lempäälän arvokkaat
luontokohteet -julkaisussa merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi ja virkistyskäyttökohteeksi.

Kaavaluonnoksen EO/k -aluetta, joka sijoittuu Kuljun asemakylän länsipuolelle, suunnitellun lisäraiteen läntisen vaihtoehdon välittömään läheisyyteen, ei tule ulottaa Sorvanlammin ja Siisjärven
erämaiselle alueelle, jolla on myös virkistyskäyttöarvoa ja maisemallista arvoa. Siisjärven kallioalue
on merkitty SYKE:n toimesta arvokkaaksi kallioalueeksi.
Lempäälän luoteisosaan esitettyjen laajojen maa- ja kalliokiviainesten ottoalueiden osalta tulisi
merkintään EO/k sisällyttää suunnittelumääräys, jossa todettaisiin toteuttamisen edellytyksenä
olevan kyseiselle ottoalueelle sijoittuvan jälkikäytön (läntinen ratayhteys / järjestelyratapiha tai
tielinjaus) toteutuminen. Määräyksen tarkoituksena olisi turvata se, että väylähankkeiden, järjestelyratapiha-alueen ja työpaikka-alueiden lisäksi alueelle ei muodostuisi näiden alueiden ulkopuolisia
kiviainesten ottoalueita. Kaikkien ottoalueiden toteutuminen väylähankkeiden lisäksi olisi alueen
luonnonolosuhteiden sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien säilymisen näkökulmasta kohtuutonta.
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Kohteiden osoittaminen maakuntakaavassa tukee tasapainoisen yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Alueet voidaan osoittaa maakuntakaavassa virkistys- tai retkeilyalueina tai viheryhteyksinä. Käytettävästä merkinnästä neuvotellaan kunnan kanssa.

Uuden ratapihan sijainti ratkeaa samassa yhteydessä ratayhteyden linjauksen valinnan kanssa. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä. Liikenteen ja logistiikan suppea
hankeryhmä on alustavasti suosittanut läntisen pintavaihtoehdon valitsemista linjauksen
eteläosassa, mikäli puolustusvoimien alueen läpi löydetään hyväksyttävä linjausratkaisu.
Tarve ja ohjeellinen linjaus uusille reitistön linjauksille Rajajärven ympäristössä on esitetty
maakuntakaavaluonnoksessa. Hankkeiden suunnittelun yhteydessä on tunnistettu tarve
seudullisten viheryhteyksien ja -alueiden huomioimisesta edelleen hankkeen jatkovalmistelussa.
Maakuntakaavan kiviaineshuollon aluevaraukset pohjautuvat Pirkanmaan POSKI-hankkeen
yhteydessä tehtyihin tutkimuksiin ja vaikutusten arviointeihin, joiden perusteella on pyritty
löytämään maakunnallisesti tärkeimmät kiviainesvarannot, joilla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Kohteissa tehtiin luonto- ja maisemakartoitukset.
Pirkanmaan liitto neuvottelee lausunnossa mainitun aluekokonaisuuden kaavaratkaisusta
kunnan edustajien kanssa ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.
Kiviainesten ottoalueet, EO/k, perustuvat Pirkanmaan POSKI-hankkeessa tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaikissa kaavaan osoitetuissa kohteissa on tehty luonto- ja maisemakartoitukset. Pitkäkallion, Piiskonvuoren, Pehkukorven aluetta nro 46 on pienennetty luonto- ja
maisemakartoitusten tulosten perusteella ja Piiskonvuori on kaavaluonnoksessa rajattu alueen ulkopuolelle. Kaavaehdotusta valmisteltaessa varmistutaan EO/k-alueen riittävästä suojaetäisyys Piiskonvuoreen nähden.
Kaavaluonnosta laadittaessa Pirkanmaan liitto on ollut tietoinen Siisjärvenkukkulan arvoista.
Lausunnossa mainitulla aluekokonaisuuteen sisältyy maakuntakaavassa suuria maankäyttötarpeita. Kaavaehdotusta varten tehdään ratkaisut uusien tie- ja ratalinjausten sijainnista sekä
yhteen sovitetaan ne muuhun maankäyttöön sekä ympäristön arvoihin. Tässä yhteydessä
otetaan huomioon myös lausunnossa mainitut arvot.
Maakuntakaavan kiviaineshuollon aluevaraukset pohjautuvat Pirkanmaan POSKI-hankkeen
yhteydessä tehtyihin tutkimuksiin ja vaikutusten arviointeihin. Lausunnossa mainitun aluekokonaisuuden maankäyttöratkaisua tullaan tarkentamaan kaavaehdotukseen läntisten väylähankkeiden linjausratkaisujen perusteella. Pirkanmaan liitto neuvottelee lausunnossa mainitun aluekokonaisuuden kaavaratkaisusta kunnan edustajien kanssa ennen kaavaehdotuksen
nähtäville asettamista.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kaavaluonnoksessa on Lempäälän alueelle osoitettu neljä maanvastaanotto- ja kierrätystoiminnan
kohdetta teknisen huollon kehittämisen kohdealueen merkinnällä (tkm). Lempäälän kunta toteaa,
että merkinnällä osoitettuihin kohteisiin liittyen on syytä tehdä lisäselvityksiä maakuntakaavan
jatkovalmistelun yhteydessä

Maakuntakaavaluonnos on esitystavaltaan jonkin verran strategispainotteisempi, mutta esitystarkkuudeltaan jokseenkin samanlainen kuin voimassa oleva Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Lempäälän
kunta toteaa, että maakuntakaavan esitystavan tulee olla lähtökohdiltaan strateginen. Esitystarkkuus on kaavan tavoitteisiin ja lähtökohtiin nähden sinänsä oikea, mutta Lempäälän kunta esittää,
että strategista esitystapaa kehitetään edelleen kaavaehdotukseen siirryttäessä.
Kehittämismerkinnän kk-6 sanamuotoja tulee kehittää informatiivisempaan ja selkeämpään suuntaan.
Merunlahden alueella olevien matkailutoimintojen osoittamista maakuntakaavaan tulee tutkia.
Kiviainesten oton aikataulu tulee liittää maakuntakaavan valmistumiseen.
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Maakuntakaavaluonnoksessa tk-m-merkinnällä osoitetut maanvastaanotto- ja kierrätysalueet
ovat selvitysalueita, joiden käyttökelpoisuutta kyseiseen toimintaan on arvioitu Pirkanmaan
POSKI-hankkeen yhteydessä tehdyssä selvityksessä. Selvityskohteet valittiin yhteistyössä
kuntien kanssa. Selvityksen yhteydessä kohteissa toteutettiin mm. luonto- ja maisemakartoitukset sekä arvioitiin toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Selvitys julkaistiin viimeisteltynä
syyskuussa 2015. Laaditun arvioinnin perusteella toimintaan soveltuvaksi arvioidut alueet
merkitään kaavaehdotukseen kohdemerkinnällä.
Neuvotellaan Lempäälän kunnan kanssa lausunnossa mainituista lisäselvitystarpeista.
Merkinnät perustuvat MASTRA-hankkeeseen sekä kaavaprosessin aikana tehtyihin, maakuntavaltuuston 28.4.2014 hyväksymiin maakuntakaavan perusratkaisuihin. Kaavamerkintöjä
voidaan kehittää eteenpäin kaavaehdotusta laadittaessa.

Kehittämisperiaatemerkinnän kk-6 kehittämissuositusta tarkennetaan saadun palautteen
pohjalta. Jatkotarkastelussa voidaan vielä tutkia alueiden saavutettavuutta ja tarkistaa tältä
pohjalta kehittämisvyöhykkeen rajausta.
Höytämöjärven itäpäätyyn osoitetuilla V- ja MK-alueilla sijaitsevien olemassa olevien luontomatkailutoimintojen kehittäminen on jatkossakin mahdollista.
Neuvotellaan Lempäälän kunnan kanssa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Mänttä-Vilppulan kaupunki
Kooste lausunnosta
Maakuntakaavaluonnoksen maankäytön perusratkaisu tukee saavutettavuuden tavoitetta MänttäVilppulan osalla. Mäntän esittäminen maakuntakaavaluonnoksessa alueen seutukeskuksena ja
alueen kytkeminen tiiviimmin olemassa olevaan rautatieverkkoon on tärkeä linjaus kaupungin
kehittämisen kannalta.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi. Maakuntakaavaluonnoksessa esitetyt alue- ja yhdyskuntarakenteelliset
ratkaisut perustuvat maankuntavaltuuston hyväksymiin maakuntakaavan perusratkaisuihin
(MKV 28.4.2014).

Mänttä-Vilppulan taajamien välille esitetty taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhyke on
perusteltu yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteen ja alueen vielä käyttämättömän matkailuun,
palveluihin ja virkistykseen liittyvän potentiaalin vuoksi.

Merkitään tiedoksi. Kuten kaavaselostuksessa todetaan, kehittämisperiaatemerkinnöillä
pyritään osaltaan vahvistamaan maankäytön kehittämisen ja kasvun painopistesuuntia.

Maakuntakaavan pohjaksi laaditut perusselvitykset ja suunnitelmat ovat olleet laajat ja ne on huomioitu kaavaluonnoksessa. Selvitysten puutteena on luonnonvaratalouden ja maaseudun kehittämisen vähäinen selvittäminen ja visiointi. Maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisen ja kehittämisen vaatimat toimenpiteet tulisi tutkia paremmin ja ottaa kaavassa paremmin huomioon.

Luonnonvarateemaa on tarkasteltu ja selvitetty laajemmin mm. maakuntakaavaluonnostyön
ohella käynnissä olleessa Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -hankkeessa. Hankkeen tulosten
pohjalta voidaan tarvittaessa täydentää maakuntakaavaehdotuksen ratkaisuja luonnonvaraja muiden maaseutuun liittyvien teemojen osalta. Maakuntakaavatyön taustaselvityksen
”Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla” tarkoituksena oli tunnistaa maataloustuotannon harjoittamisen kannalta edullisimmat maatalousalueet, joilla tuotantoa voidaan harjoittaa tehokkaasti ja kannattavasti. Maankäytön suunnittelussa yhtenä tavoitteena on ollut
ohjata uusi rakentaminen pääsääntöisesti näiden viljelyolosuhteiltaan hyvien peltojen ulkopuolelle, ja siten turvata maataloustuotannon harjoittamiseen sopivia olosuhteita maakunnassa.
Merkitään tiedoksi.

Maakuntakaavaluonnoksessa on tunnistettu hyvin maakunnalliset Mänttä-Vilppulan kulttuurihistoriaan liittyvät keskeiset arvot. Kohteiden ja alueiden merkitseminen kaavaan tukee mahdollisuuksia
mm. alueen matkailun vetovoimaiseen kehittämiseen.
Asumisen suhteen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä, mikä on kaupunkien yhdyskuntatalouden kannalta hyvä suuntaus. Tärkeätä olisi
kuitenkin huomioida kaupunkiseudusta erillään sijaitsevien keskuksien kohdalla mahdollisuus käyttää hyödyksi vetovoimaisia alueita rakentamiseen perustellusti.

Tähän tavoitteeseen on pyritty kaavaluonnoksen Ar-varausten osoittamisella mm. Sassin
alueelle.

Vilppulan ja Ruoveden välinen seututie tulisi osoittaa maakuntakaavassa maakunnallisesti tärkeänä
tienä. Pohjois-Pirkanmaa on metsätalousaluetta, joten tiestö on syytä pitää hyvässä kunnossa.

Kaikki maakuntakaavassa osoitetut tiet ovat maakunnallisesti merkittäviä joko palveluverkkoa
yhdistävinä väylinä tai liikenteellisen tarpeen näkökulmasta. Seututie 344 kuuluu tähän joukkoon ja esitetään maakuntakaavassa. Alemmalla tieverkolla olevat parannustarpeet nostetaan esiin Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä.
A-alueiden rajauksia tarkistetaan osittain, kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteinen esitystapa ja kokonaismitoitus huomioiden. Asemakaavoitetut alueet huomioidaan. Uusia, kokonaan
yhdyskuntarakenteesta erillään olevia A-alueita ei osoiteta maakuntakaavaan.

Kolhon alueella taajamatoimintojen alueeksi tulee osoittaa jo merkittyjen alueiden lisäksi vesihuollon toiminta-alueeseen sisältyvä, tulevina vuosina asemakaavoitettava Uittosalmen läntinen osa
(aluerajaus 1 lausunnon liitteenä olevalla kartalla) ja jo asemakaavoitettu Kaijanniemen alue (aluerajaus 2 lausunnon liitekartalla).
Vilppulassa taajama-alueeksi tulee merkitä jo asemakaavoitettu Lampisenniemen alue ja kaupungin
vastikään hankkima, asumisen laajentamiseen varattu maa-alue (aluerajaus 3 lausunnon liitteenä
olevalla kartalla). Lisäksi Lampisenniemen alue on kokonaisuudessaan laajennettava taajamaalueeksi, mukaan lukien itse niemen kärki, jonne voidaan jatkossa asemakaavoittaa korkeatasoinen
ympäristöarvot huomioon ottava asuinalue.
Linjalan taajama-aluetta tulee laajentaa hieman Mänttään päin (aluevaraus 4 lausunnon liitekartalla).

Laajennetaan A-aluetta tyvessä. Niemen kärki on syytä säilyttää rakentamiselta vapaana
virkistysarvojen takia.

A-alueiden rajauksia tarkistetaan osittain, kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteinen esitystapa ja kokonaismitoitus huomioiden.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Mäntän Sassin alue tulee osoittaa taajamatoimintojen alueeksi ja Sassin pohjoispuolinen alue taajamatoimintojen reservialueeksi (aluerajaus 5 lausunnon liitekartalla).

A-aluetta laajennetaan ja Ar-varausta osoitetaan pohjoisemmaksi. Ar-varauksen rajausta
muutetaan lentopaikan kohdalla.

Mäntän Sassin alueella sijaitseva entinen lentokentän alue tulisi pienilmailun liikennealueeksi merkinnällä (LL).

Pirkanmaan maakuntakaavassa käytetään pienilmailun liikennealueilla kohdemerkintää ”Lentopaikka”. Sassin lentokenttäalue voidaan merkitä lentopaikaksi, mutta merkintää tarkennetaan sen mukaan, miten kaupungin selvitys lentopaikan kehittämisen vaatimuksista etenee.
Merkintä vaati Ar-alueen rajauksen tarkistamista.
A-alueiden rajauksia tarkistetaan osittain, kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteinen esitystapa ja kokonaismitoitus huomioiden. Asemakaavoitetut alueet huomioidaan.

Mäntän taajamassa taajamatoimintojen alueeksi tulee osoittaa Tarttasensaari, joka on voimassa
olevassa asemakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja jolla on jo pysyvää asutusta sekä
Katiskalahden venesataman alue (aluerajaus 6 lausunnon liitekartalla).
Isonniemen taajama-aluetta tulisi laajentaa hieman Vilppulaan päin (aluerajaus 7 lausunnon liitekartalla). Tarttasensaaren ja Isonniemen alueella sekä Katiskalahden venesatama-alueella on tarkoitus tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.
Raja-ahon alue (aluerajaus 12 lausunnon liitekartalla) tulee myös lisätä taajamatoimintojen alueeksi, koska alue on asema-kaavoitettu ja omaa vahvan taajamaluonteen.
Mäntän sairaalan alue tulee osoittaa taajamatoimintojen alueeksi (aluerajaus 8 lausunnon liitekartalla). Alue on asemakaavoitettu.
Hietalan lomakylän alue ja Hietalanniemen alue tulee osoittaa taajamatoimintojen reservialueeksi
(aluerajaus 9 lausunnon liitekartalla). Hietalan ja Hietalanniemen alueet on voimassa olevassa
maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta ja Hietala on osoitettu Kortepoukaman- Korvensyrjänkallion oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa loma-asutus/pientaloalueeksi.
Vilppulan asemanseututaajama tulee osoittaa paikalliskeskus-merkinnällä vahvan asemanseudun ja
elinvoimaisen taajaman vuoksi.

Pohjaslahden kylä tulee osoittaa kylä-merkinnällä merkittävän asukaspohjan ja kehittämispotentiaalin vuoksi. Alueelle on laadittu vastikään kyläkaava, jolla on mahdollista osoittaa uutta asumista
kylän tuntumaan. Kylä on aktiivinen, siellä on palveluita (muun muassa kauppa ja päivähoitopaikka)
ja se toimii myös maaseutualueen keskuksena.

Isonniemen työpaikka-aluetta tulee laajentaa Vilppulaan päin riittävän laajentumisvaran turvaamiseksi (aluerajaus 10 lausunnon liitekartalla).

Teollisuusalueeksi tulee merkitä myös Kinnaskosken saha-alue ja aluetta tulee laajentaa ulottumaan Vilppulan sahan alueeseen saakka (aluerajaus 11 lausunnon liitekartalla).
Mänttä-Vilppulassa suuryksikön alarajan tulisi olla taajamatoimintojen ja TP alueilla 5000/7000 km2 (vrt. Virrat) olemassa olevien asemakaavoitettujen, yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltujen, kaavavarausten toteuttamisen mahdollistamiseksi.

A-alueiden rajauksia tarkistetaan osittain, kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteinen esitystapa ja kokonaismitoitus huomioiden.
Raja-ahon asemakaavoitettu alue huomioidaan aluevarauksissa.
Sairaala-alueelle merkitään puuttuva A-aluevaraus (tekninen puute).
Hietalan alue on muusta rakenteesta erillinen alue, jota seudullisen merkittävyyden tavoitteen näkökulmasta ei osoiteta maakuntakaavassa.

Maakuntakaavan paikalliskeskusmerkinnällä on osoitettu lähtökohtaisesti pienten kuntien
keskustaajamia. Vilppula on luonteeltaan Mänttä-Vilppulan alakeskus, jonka kehittämistä on
kuitenkin osoitettu kaavassa muilla merkinnöillä – tiivistettävänä asemanseutuna sekä osana
Mänttä-Vilppulan taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykettä.
Pohjaslahden kylä ei täytä maakuntakaavan seudullisesti merkittävän kylän kriteereitä. Kylän
keskustassa on 3 kilometrin säteellä noin 95 asukasta, kun alarajana on pidetty noin 150
asukasta. Samoin erittäin negatiivinen väestönkehitys 2000-luvulla (-24 %) yhdistettynä heikkoon palvelutarjontaan ei ole nostanut kylää seudullisesti merkittäväksi ja siten maakuntakaavaan merkittäväksi. Maakuntakaavassa käytetty uusi maaseutumerkintä (M) mahdollistaa
kylän kehittämisen.
Isoniemen alue on tunnistettu ja osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa seudullisesti merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Aluerajaus on osoitettu maakuntakaavassa yleispiirteisellä tavalla
ja se mahdollistaa toimintojen laajentumisen. Maakuntakaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä voidaan kuitenkin tarkistaa aluerajauksen muutoksen tarpeellisuus.
T-aluetta laajennetaan Vilppulan sahan eteläpuolelle, ei kuitenkaan pohjavesialueelle.
Maakuntakaavaluonnoksessa Mänttä-Vilppulassa seudullisesti merkittävien suuryksiköiden
2
alaraja on 5000/7000 k-m .

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Maakuntakaavaan merkitty eritasoliittymän varaus kantateiden 56 ja 58 risteyksessä tulisi poistaa
tarpeettomana. Eritasoliittymän toteutuminen alueelle on epärealistinen nykyisten ja tulevien
liikennemäärien valossa sekä suurien kustannustensa vuoksi. Kantateiden 56 ja 58 välinen risteysalue on tärkeää toteuttaa tasoliittymänä (kiertoliittymä), joka lisää liittymän liikenneturvallisuutta
nopeammalla aikataululla ja mahdollistaa luontevan sisääntulon kaupunkiin.
Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetun ainespuuterminaalin sijaintia tulisi tarkistaa aluerajauksen
11 (lausunnon liitekartalla) osoittamaan kohtaan. Puun käyttö laitosten energian lähteenä tulee
lisääntymään Mänttä-Vilppulan alueella, joten on syytä varautua myös energiaterminaalin sijoittamiseen alueelle (aluerajaus 11).
Mäkelänvuoren kiviainesten ottoalue (kohde 13 lausunnon liitekartalla) tulee poistaa maakuntakaavaluonnoksesta, koska Mänttä-Vilppulan kehityskuvassa alueelle on osoitettu virkistystoimintoja.
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Mikäli yhdyskuntarakennetta ulotetaan liittymäalueen ympäristöön, tulee kasvaneen liikennepaineen vuoksi liittymän toimivuus turvata. Mikäli tässä tilanteessa selvitykset osoittavat,
että liittymän toimivuus voidaan turvata myös tasoratkaisuna, voidaan kaavamääräyksen
puitteissa kyseiseen liittymään toteuttaa esimerkiksi kiertoliittymä välivaiheen ratkaisuna.
Tilavarauksena on kuitenkin syytä varautua myös eritasoratkaisuun, jotta sekä maankäytön
että liikenteellisen toimivuuden tarpeisiin voidaan vastata pitkällä aikavälillä.
Puuterminaalien sijainti on yleispiirteinen, ja tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Merkinnän sijaintia tai mahdollisuutta lisätä toinen Pt-kohdemerkintä tien toiselle puolelle
selvitetään kaavaehdotukseen.
Poistetaan kiviainesten ottoalueen merkintä (EO/k) virkistyskäyttösyiden perusteella.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Nokian kaupunki
Kooste lausunnosta
Kaavaluonnokseen on Tampereen kaupunkiseudulle osoitettu päällekkäisiä merkintöjä, niin että
kaavakartta on sekava ja epäselvä. Kartalla on useita tarpeettomia merkintöjä, jotka eivät anna
lisäarvoa oikeusvaikutteiselle kaavalle, esim. kehittämisvyöhykkeet ja kehittämisen kohdealueet,
jotka ovat rajauksiltaan sattumanvaraisia ja epäloogisia. Merkintöjen selityksistä ei selviä, mitä eroa
on kehittämisvyöhykkeellä ja kehittämisen kohdealueella. Oikeusvaikutteisia määräyksiä ei anneta.
Kehittämisvyöhykkeet ja kehittämisen kohdealueet kk-1 – kk-6 ja ls olisi tarkoituksenmukaisempaa
jättää pois kaavakartasta. On riittävää, että ne esitetään pelkästään kaavaselostuksessa.
Epämääräisin ja monin paikoin perusteeton rajaus on kasvutaajamien kehittämisvyöhyke (kk-6)
Tampereen kaupunkiseudun ympärillä. Jos sitä ei jätetä pois kaavakartalta, on sen rajausta syytä
harkita tarkkaan ja välttää turhaa laajuutta.

Epärealistisia merkintöjä ovat tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke ja tiivistettävä asemanseutu
sellaisilla alueilla, missä ei käytännössä ole mitään mainittavia tiivistämisen mahdollisuuksia.

Liian yksityiskohtaisia kaavamerkintöjä ovat taajamatoimintojen alueiden sisäiset viheryhteystarpeet, joilla ei ole laajempaa kuin paikallista merkitystä.

Kaavaan ei tule merkitä niin pieniä alueita, joita ei pysty merkitsemään niin, että niistä saa selvää
mittakaavassa 1:100 000 tulostetusta kaavakartasta.
Ampuma- ja moottoriradat ovat kartalla kohdemerkintöjä, mutta merkinnän selityksessä ne nimetään alueiksi. On tarpeen merkitä nämä kartallekin alueina, jolloin selkeytyy, minkä kokoista aluetta
määräykset koskevat.
Kaavaluonnoksessa on käytetty ympäristöministeriön asetuksessa määrätyistä merkinnöistä huomattavasti poikkeavia merkintätapoja silloinkin, kun kyse on asetuksen tarkoittamista merkinnöistä. Esim. kaikki kehittämisvyöhykkeet, liikenneterminaali, julkisen liikenteen vaihtopaikka, lentoasema, satama-alue, venesatama ja luonnon monimuotoisuuden ydinalue.
Merkintöjen selityksissä on epäjohdonmukaisuutta. Useimmissa on pelkkä selitys, mutta joissakin
luetellaan nimeltä ja kuvataan ne paikat, joissa merkintää on käytetty. Sellaiset asiat kuuluvat kaavaselostukseen.
Epäjohdonmukaisuutta on sähkönsiirtoon liittyvien merkintöjen selityksissä, joissa käytetään vaihtoehtoisesti voima- tai sähkö- sanaa. On selkeämpää kirjoittaa kaikissa kohdissa sähkö.

Pirkanmaan liiton vastine
Kehittämisperiaatemerkinnät kuvaavat maakunnan strategista tahtotilaa ja niillä ilmaistaan
useammasta aluevarauksesta koostuvia kokonaisuuksia. Osalla kehittämisperiaatemerkinnöistä on kehittämissuosituksia ja osalla suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräyksiä sisältävät merkinnät ovat oikeusvaikutuksiltaan vahvempia. Merkinnät perustuvat maakuntakaavan selvityksiin ja maakuntavaltuuston 28.4.2014 tekemään päätökseen maankäytön perusratkaisuista. Pirkanmaan liitto selvittää mahdollisuutta käyttää kehittämisperiaatemerkintöjen yhteydessä suunnittelumääräystä kehittämissuosituksen sijaan.
Kehittämisvyöhykkeen määrittelyssä on otettu huomioon nykyinen aluerakenne sekä maakuntakaavan tavoitteet. Lähtökohtatietona on ollut paikkatietopohjainen YKR-aineisto ja sen
maaseutu-kaupunkiseutualuejako, jossa kaupunkiseutua ympäröi kehysalue. Tämä kehysalue
on otettu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittelyn lähtökohdaksi, jonka lisäksi on
huomioitu maakuntakaavaluonnoksen aluevaraukset. Jatkotarkastelussa voidaan vielä tutkia
alueiden saavutettavuutta ja tarkistaa tältä pohjalta kehittämisvyöhykkeen rajausta.
Tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke on nimensä mukaisesti esitetty vyöhykkeenä, jonka alueella tulisi pyrkiä tiiviiseen rakenteeseen. Vyöhykkeelle voi paikoittain sijoittua yksittäisiä
alueita, joilla tiivistämisen mahdollisuudet ovat huonommat kuin toisilla alueilla. Tavoite
tehokkaasta uudis- ja täydennysrakentamisesta on kuitenkin yhteinen näille kaikille alueille
eikä vyöhykettä ole tarkoituksenmukaista katkaista tällaisten yksittäisten kohteiden osalta.
Viheryhteystarvemerkintää on käytetty osoittamaan tärkeimpiä taajamien sisäisiä virkistyksen ja ekologisten verkostojen yhteyksiä. Merkinnät pohjautuvat Pirkanmaan ekologisen
verkoston selvitykseen ja muuhun käytettävissä olleeseen selvitysmateriaaliin, joiden mukaan
yhteydet ovat seudullisia.
Merkintöjä selkiytetään. Pirkanmaan liitto korostaa, että maankäytön seudullinen vaikutus ei
aina riipu alueen fyysisestä koosta.
Kohdemerkintä katsotaan riittäväksi maakuntakaavatasolla kuvaamaan alueen toimintaa.

Kaikilla kaavatasoilla on mahdollista käyttää tilanteeseen ja alueelle sopivia merkintöjä. Pirkanmaan liitto on saanut ympäristöministeriöltä rahoitusta maakuntakaavamerkintöjen ja määräysten kehittämiseen. Hankkeen tulokset löytyvät MASTRA-raporteista maakuntakaavan
internetsivuilta.
Merkitään tiedoksi. Kaavamääräyksiä voidaan selkeyttää vielä ehdotusvaiheessa.

Kaavaluonnoksessa käytetty termistö on ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen.
”Voimajohto” termiä käytetään, kun tarkoitetaan sähkönsiirtoon liittyviä sähkölinjoja. Sähköasemista käytetään termiä ”sähköasema”.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Urheilupalvelujen alue (u) on selitetty aluemerkinnäksi, mutta kartalla käytetty kohdemerkintää.
Olisi selkeämpi virkistysalueiden (V) sekä retkeily- ja ulkoilualueiden (VR) tapaan käyttää sekä alueettä kohdemerkintöjä.

Taajamatoimintojen alueen (A) määräyksistä täytyisi poistaa virke ”Uusi rakentamien ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta”. Varsinkaan
uusilla alueilla määräyksen noudattaminen ei aina ole mahdollista.
Taajamatoimintojen reservialueen (Ar) kohdalla on myös liian ehdottomia määräyksiä.
Virkistysalueen (V) määräyksissä on täydennettävä määräystä ”Alueella voi sijaita olemassa olevia
vakituisia tai lomarakennuspaikkoja”, koska se ei ota huomioon alempiasteisissa kaavoissa jo osoitettuja uusia rakentamattomia rakennuspaikkoja.
Kaavaehdotusta laadittaessa on tarpeen harkita kylää osoittavan kohdemerkinnän selityksen sanamuotoa, koska kaikki luonnoksessa olevat kyläkohteet eivät ole paikkoja, joihin olisi tarkoituksenmukaista ohjata asumista, palveluita ja työpaikkoja. Jos sanamuotoa ei muuteta, on ehkä syytä
poistaa kaavasta joitakin kyläkohteita.
Kun teetettiin vaihtoehtotarkastelu kaikista Tampereen kaupunkiseudun läntisistä väylähankkeista,
tutkittiin myös läntisen ratayhteyden vaihtoehtoja. Tämän ratayhteyden hyötykustannussuhdelaskelmaa ei tehty, mutta oletettavaa on, että ratayhteyden osalta tämä kustannussuhde on heikko. Koska ratayhteyden toteuttamisajankohdasta tai realistisuudesta ei ole mitään
käsitystä, sitä ei tulisi esittää ollenkaan uudessa maakuntakaavassa. Tampereen tavararatapihan
siirtäminen nykyiseltä paikaltaan Pirkkalan ja Lempäälän rajalle ei edellytä läntisen ratayhteyden
rakentamista.
Läntisen ratayhteyden linjausvaihtoehtoihin liittyvän merkinnän selityksen mukaan merkinnällä
osoitetaan valtakunnallisesti merkittävän pääradan uuden rataosan vaihtoehtoiset linjaukset. Nimitys ja selite ovat harhaanjohtavia, koska päärata on jatkossakin Tampereen keskustan kautta kulkeva rautatie.
Kaavaehdotusta valmisteltaessa tulee tarkoin tutkia ja harkita, mitkä osoitetuista reiteistä ovat
merkitykseltään maakunnallisia tai seudullisia, ja mitkä uusista yhteystarpeista ovat tarpeellisia.
Kaava-asiakirjoista ei selviä, millä perusteella on todettu ja määritelty luonnoksessa osoitetut ulkoilureittien ensisijaiset yhteystarpeet sellaisissa kohdissa, joissa ei ole olemassa tai suunnitteilla
reittiä.
Virkistysalueista tulisi poistaa kaikki pienet irralliset alueet, joilla ei ole merkitystä seudullisen viherverkoston osana. Varsinkin taajamatoimintojen alueiden rantavyöhykkeillä virkistysaluevarauksissa
on epäjohdonmukaisuutta.
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Maakuntakaavamerkintöjä koskevan ympäristöministeriön oppaan mukaan ”aluevarauksiin
rinnastettavia kohdemerkintöjä käytetään osoittamaan ylikunnallista merkitystä omaavien
alueidenkäyttötarpeiden sijaintia silloin kun aluetarve on pinta-alaltaan maakuntakaavan
mittakaavaan nähden pieni tai kun aluevarauksen ulottuvuudella ei katsota olevan maakuntakaavan ohjaustarpeen tai kaavan muun sisällön kannalta merkitystä”. Merkinnän muuttamiselle ei ole tarvetta.
Kasvu suuntautuu pääosin oleville alueille. Rakentamattomilla alueilla on myös ominaispiirteitä esim. luonnon- ja kulttuuriympäristön puitteissa. Määräyksen osaa ei ole syytä poistaa.
Nokialla on yksi varaus, joka liittyy rakentamisen vaiheistukseen. Vaiheistus on nähty tärkeäksi, jotta yhdyskuntarakenteen laajeneminen olisi hallittua.
Määräyksessä käytetty sana ”lomarakennuspaikkoja” käsittää sekä rakentuneet että rakentumattomat voimassa olevien kaavojen mukaiset rakennuspaikat. Tätä voidaan selventää
myös kaavaselostuksessa.
Kylämerkinnän kaavamääräyksessä käytettyä sananmuotoa voidaan tarkistaa maakuntakaavaehdotukseen. Pirkanmaan liitto pyytää jatkosuunnittelussa täsmentämään, mistä kylämerkinnöistä Nokian kaupungin alueella on kyse. Nyt kaavassa on osoitettu Sarkola ja Pinsiö.
Maakuntakaavan merkinnällä tavoitellaan rataan varautumista, ei rakentamishanketta. Näin
ollen merkintään liittyy luontaisesti tiettyjä epävarmuuksia. Tarkoituksena on varata tarvittava maastokäytävä ratayhteydelle, mikäli sen toteuttaminen tulevaisuudessa nähdään hyötyjen ja olemassa olevien haittojen vähentämisen näkökulmasta tarpeelliseksi. Ratayhteys ja
ratapihan siirto on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

Termi ”Päärata” on ympäristöministeriön maakuntakaavamerkinnöistä ja
-määräyksistä annetussa oppaassa esitetty nimitys, jolla erotetaan toisistaan pääradat ja
alempiasteiset yhdysradat.
Toteutumattomilta osuuksilta ohjeellinen reitti on osoitettu kaavaselostuksen luvussa Ulkoilu- ja melontareitit kuvattuja periaatteita noudattaen mm. luonnonolosuhteiltaan kiinnostavia alueita ja vesistöjen rantoja suosien ja ympäristöhäiriöitä välttäen.

Maakuntakaavassa esitetään virkistysalueina pääasiassa pinta-alaltaan tai käyttöasteeltaan
seudullisesti merkittäviä alueita. Pienempiä alueita on osoitettu silloin, kun ne ovat viherverkon muodostumisen kannalta tärkeitä tai muodostavat esimerkiksi niihin rajautuvien suojelualueiden kanssa laajemman kokonaisuuden. Alueita osoitetaan myös Pirkanmaan ekologinen
verkosto -selvitykseen perustuen. Nokialla seudullisesti merkittäviksi virkistyskokonaisuuksiksi
on maakuntakaavatyössä tunnistettu Kaakkurijärvien ympäristö, Alisenjärvi, Maatialanharjun
ja Vihnusjärven muodostama kokonaisuus sekä Teernijärven alue.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Maakunnallisesti arvokkaiksi osoitettujen alueiden rajauksia tulee arvioida uudelleen ja vertailla
paikallisesti aikaisemmin tehtyihin selvityksiin. Maakunnallisesti merkittävinä kulttuuriympäristöinä
tulee osoittaa vain niin suuret kokonaisuudet, jotka pystytään selkeästi esittämään maakuntakaavan mittakaavassa.

Maa- ja kalliokiviainesten ottoalueen (EO/k) merkinnät ovat harhaanjohtavia. Selityksen mukaan
merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee kiviainehuollon kannalta merkittäviä hiekka-, sora- tai
kalliokiviainesvaroja. Ne eivät siis ole varsinaisia ottoalueita, eikä monelle niistä ole edes haettu
ottamislupaa. Sen sijaan nykyisiä ottoalueita ei ole merkitty kaavaan.

Ylöjärven, Tampereen ja Nokian alueella Kolmenkulman alue on käyttötarkoitusmerkinnöiltään
osoitettu epäjohdonmukaisesti verrattuna kunkin kaupungin oikeusvaikutteisiin yleiskaavoihin.
Ylöjärvestä ja Tampereesta poiketen Nokialla on selvästi rajoitetummat mahdollisuudet kaupungin
omassa kaavoituksessa kaavamuutosten tekemiseen.
Taajamatoimintojen alueen (A) kaavamääräyksissä on syytä käyttää tekstin ”useasta myymälästä
koostuva vähittäiskaupan aluetta” tilalla sanaa ”myymäläkeskittymää”. Alue-sana on kaavamääräyksessä tässä yhteydessä liian epämääräinen ja vaikeasti tulkittava.
Kaupallisten palvelujen alueiden (KM) sekä työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueiden vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoituslukuja on korjattava kaavamääräyksissä niin, etteivät ne kohdekohtaisesti ole pienempiä kuin voimassa olevien asemakaavojen sallimat kerrosalat.

Kaupallisten palvelujen alueen (KM) määräyksiin tulee lisätä maininta muista palveluista seuraavasti: ”Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin myös muita palveluja ja asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle tiivistettävälle joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle
asemanseudulle”.
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Arvoalueen rajaukset perustuvat viimeisimpiin maakunnallisiin selvityksiin. Paikalliset selvitykset ovat olleet ko. selvityksen lähtökohtana.
Alueet ovat kokonaisuuksia, jotka osittain koostuvat useista osa-alueista, kuten Nokian keskustan arvoalue. Rajausten periaate on sama kuin valtakunnallisesti merkittävissä alueissa,
jotka esitetään sellaisena kuin valtioneuvosto ne vahvisti. Kaavakartan havainnollisuuden
vuoksi arvoalueet on luonnosvaiheessa esitetty erillisellä kartalla. Vaihtoehtoisesti alueen
esittäminen yhtenäisenä pääkartalla olisi sisällyttänyt arvoalueeksi muitakin kuin maakunnallisesti merkittäviä alueita, eikä tätä pidetty ohjauksen kannalta perusteltuna. Arvoalueiden
sisällä ovat vain ne alueet, joilla on rakennetun ympäristön maakunnallista merkitystä.
Maakuntakaavaluonnoksen merkintä ja kuvaus ”maa- ja kalliokiviainesten ottoalue” perustuu
ympäristöministeriön oppaaseen ”Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset”. Maakuntakaavassa pyritään turvaamaan uusia ottoalueita. Merkinnät perustuvat varsin laajaan POSKIhankkeen selvitysmateriaaliin, jossa on otettu huomioon olemassa olevat ottamisalueet, joilla
on edellytyksiä jatkaa toimintaa pitkälle tulevaisuuteen ja joilla ei ole ristiriitoja ympäristön
arvojen tai muun maankäytön kanssa. Kaavamerkintää voidaan täsmentää kaavaehdotukseen.
Maakuntakaavassa on ollut tavoitteena löytää ja turvata alueita myös niille työpaikka-alueille,
joista aiheutuu ympäristöhäiriöitä (T-alueet). Näitä alueita ei ole ollut mahdollista esittää
esim. Ylöjärven harjujaksoille. Pirkanmaan liitto neuvottelee Nokian kaupungin kanssa Talueiden tarpeista.
Taajamatoimintojen alueen kaavamääräystä voidaan tarkistaa maakuntakaavaehdotukseen
ympäristöministeriön ohjeistusten mukaiseksi.
Vähittäiskaupan mitoituksen seudullisen ratkaisun määrittämiseen vaaditaan mahdollisimman yhteismitallisia nykytilan kuvaajia. Asemakaavatilanne ei ole yhteismitallinen peruste
johtuen kuntien erilaisista kaavoitustavoista. Myös MRL:n 2011 muutoksen myötä useat
asemakaavat ovat vähittäiskauppaa ohjaavan nykylainsäädännön näkökulmasta vanhentuneita. Ympäristöministeriön opas ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus” määrittelee
enimmäismitoituksen määrittelyn pohjaksi vähittäiskaupan suuryksiköiden nykyisen (rakentuneen) pinta-alan. Vähittäiskaupan kohteissa on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioitu asemakaavatilanne, mikäli asemakaavoitettu kerrosala sopii yhteen vähittäiskaupan
seudullisen ratkaisun kanssa. Kerrosaloihin voidaan tehdä täsmennyksiä Pirkanmaan palveluverkkoselvityksen tulosten puitteissa, mutta pohjana ei käytetä asemakaavatilannetta.
Määräysten pohjana on seudullinen ratkaisu. Esitetyn merkinnän käyttäminen ilman joukkoliikennevyöhykettä ei ole mahdollista, sillä määrällisesti merkittävän asumisen ja palveluiden
on tarkoitus koko Tampereen kaupunkiseudulla sijaita joukkoliikennevyöhykkeillä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Tarpeettomina ja epärealistisina tulee poistaa Emäkoskentien varresta tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke sekä Harjuniityn aseman ympäriltä tiivistettävä asemanseutu.

Kolmenkulman alueella tk-m-kohdemerkintä (Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, maanvastaanotto- ja kierrätystoiminta) tulee siirtää teollisuus- ja varastoalueen (T) pohjoiskärkeen kuntarajalle, yleiskaavassa jo määrätylle paikalleen.
Kolmenkulman alueelta PT-kohdemerkintä (Puuterminaali) tulee joko poistaa kaavaluonnoksessa
esitetystä paikasta tai siirtää pohjoisemmaksi Koukkujärventien varteen.

Juhansuon virkistysalueelta länteen johtavaa viheryhteystarvemerkintää tulee siirtää niin, että se
lähtee Juhansuolta länteen teollisuus- ja varastoalueen poikki, eikä kierrä sen eteläkärjen kautta.

Harjuniityn asema on väärässä kohdassa. Merkintä on siirrettävä vähän yli 0,5 km länteen päin.
Kullaanvuoren ET-j-kohdemerkintä (Yhdyskuntateknisen huollon alue, jätteenpoltto ja jätevesien
käsittely) on poistettava, koska Nokian jätevesien puhdistus ei tulevaisuudessa tapahdu nykyisellä
paikalla.
Läntinen ratayhteys tulee poistaa maakuntakaavasta tarpeettomana. Jos se kuitenkin edelleen
merkitään karttaan kaavaehdotusvaiheessa, on linjaus Rajasalmen pohjoispuolella osoitettava
valtatien 3:n itäpuolelle, koska länsipuolella se aiheuttaisi itäpuoliseen linjaukseen verrattuna paljon enemmän haittaa maankäytölle.

Jokisjärven itäpuolelle Linnavuoreen on merkitty teollisuus- ja varastoalue (T), joka perustuu nykyiseen maankäyttöön. Samoin perustein on merkittävä T-alue Jokisjärven länsipuolelle Kuljuun.
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Tiivistettävällä joukkoliikennevyöhykkeellä Emäkoskentien varrella halutaan viestittää Nokian
keskustan ja kaupallisen alueen yhdistymistä toisiinsa tehokkaalla maankäytöllä. Joukkoliikennevyöhyke myös mahdollistaa merkittävässä määrin asumisen sijoittumisen kaupallisten
palvelujen alueelle, mikäli alueen rakennetta halutaan kehittää. Rajaus on mahdollista poistaa, mutta asiasta neuvotellaan vielä kaupungin kanssa, KM-merkintää koskeva kommentti
huomioiden.
Maakuntakaavassa esitetään sellaiset asemat, joiden ympäristöä on myös tarpeen ohjata
tiiviin maankäytön suuntaan. Tämä antaa paremmat edellytyksen aseman toteuttamiselle ja
edistää asumisen ja työpaikkojen saavutettavuutta joukkoliikenteellä.
Maanvastaanotto- ja kierrätysalueiden sijaintia ja merkintätapaa tarkennetaan kaavaehdotusta varten Pirkanmaan POSKI-hankkeen yhteydessä laaditun selvityksen perusteella. Kaavaratkaisusta neuvotellaan kaupungin kanssa.
Puuterminaali-merkintää ei ole mahdollista siirtää pohjoisemmaksi Koukkujärventien varteen,
sillä se sijoittuisi luonnonarvojen tai virkistysarvojen kannalta tärkeille virkistysalueelle tai
MK-alueelle. Alue olisi myös liian lähellä Kaakkurijärvien Natura 2000 -aluetta. Neuvotellaan
sijainnista vielä Nokian kaupungin kanssa.
Viheryhteysmerkintä osoittaa Juhansuolta etelään suuntautuvalta osaltaan Myllypuron ja
Juhansuon vesitalouden kannalta tärkeän yhteyden, miltä osin merkinnän muuttaminen ei
ole perusteltua.
Ajoharjoitteluradan puoleiselta osalta viheryhteystarpeella on osoitettu virkistyksen kannalta
tärkeä Kankaantaan asuinalueen ja Koukkujärven virkistysalueiden välinen yhteys, joka on
vaihtoehtoisesti mahdollista osoittaa ulkoilureittinä. Lisätään viheryhteys kaupungin esittämään kohtaan.
Merkintä on virheellisessä kohdassa, ja se siirretään.
Neuvotellaan Nokian kaupungin, Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa Nokian jätevesien käsittelystä tulevaisuudessa. Poistetaan kaavasta tarpeettomat merkinnät.
Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan hankeryhmä
sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä. Linjauksen sisältöä tarkennetaan vielä selvittämällä pohjavesikysymyksiä sekä tekemällä Natura
2000 -alueita koskevat vaikutusten arvioinnit, nk. tarveharkinta. Pitkä tunnelivaihtoehto on
Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan korkeiden rakentamiskustannustensa vuoksi epärealistinen eikä sen suunnittelua jatketa. Nokian kaupungin näkemys tuodaan esiin osana
tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen valinta tehdään.
Jokisjärven länsipuolella sijaitseva teollisuusalue on laajuudeltaan vähäinen, mutta nykyisellä
tehdastoiminnalla on seudullista merkittävyyttä. Selvitetään alueen osoittamista kaavaan Talueena.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Golfkenttä tulee pienen kohdemerkinnän sijasta merkitä laajuutensa mukaisena urheilupalvelujen
aluemerkintänä.

Taajamatoimintojen reservialueen (Ar) kaavamääräyksestä tulee poistaa kohta ”Nokian Korvolan
alueen toteuttaminen edellyttää Harjuniityn alueen toteutumista kokonaisuudessaan”. Se on liian
ehdoton ja rajoittava, eikä tarkkuutensa ja paikallisuutensa takia kuulu maakuntakaavassa määriteltäviin asioihin.
Siirtoviemärin yhteystarvemerkintä Kullaanvuoren puhdistamolta Tampereen suuntaan on tarpeettomana poistettava, koska Nokian jätevesiä ei ole tarkoitus tulevaisuudessa johtaa seudulliseen
keskuspuhdistamoon.
Jos kaavaehdotuksessa Kolmenkulman alueelle esitetään kaavaluonnoksen mukaisesti Ylöjärven ja
Tampereen kohdalla koko alue työpaikka-alueina (TP), on Nokian kohdalla tehtävä samoin muuttamalla teollisuus- ja varastointialueet (T) työpaikka-alueiksi (TP).
Penttilänpuisto tulee virkistysalueen sijasta merkitä taajamatoimintojen alueeksi, koska se on kaupunkirakenteen sisäinen urheilutoimintojen alue, jonne kohdistuu erilaisten urheilurakennusten
rakentamista.

Ulkoilureitit tulee merkitä Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen reittikartan mukaisiksi. Muita reittejä Nokialla ei ole suunnitteilla lähivuosikymmenien aikana toteutettaviksi.

Pitkäniemen alueen pohjoisosa on merkittävä taajamatoimintojen alueeksi ja vain sairaala-alue
palvelujen alueeksi.

Keskustatoimintojen aluetta tulee laajentaa vuonna 2012 hyväksytyn oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaiseksi Nokian rautatieaseman pohjoispuolella.
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Maakuntakaavamerkintöjä koskevan ympäristöministeriön oppaan mukaan ”aluevarauksiin
rinnastettavia kohdemerkintöjä käytetään osoittamaan ylikunnallista merkitystä omaavien
alueidenkäyttötarpeiden sijaintia silloin kun aluetarve on pinta-alaltaan maakuntakaavan
mittakaavaan nähden pieni tai kun aluevarauksen ulottuvuudella ei katsota olevan maakuntakaavan ohjaustarpeen tai kaavan muun sisällön kannalta merkitystä”. Merkinnän muuttamiselle ei ole tarvetta.
Nokialla on yksi varaus, joka liittyy rakentamisen vaiheistukseen. Vaiheistus on nähty tärkeäksi, jotta yhdyskuntarakenteen laajeneminen olisi hallittua. Muokataan kaavamääräystä yksiselitteisempään suuntaan.
Merkinnän poistaminen on mahdollista. Asiasta neuvotellaan Nokian kaupungin, Nokian Vesi
Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Maakuntakaavassa on ollut tavoitteena löytää ja turvata alueita myös niille työpaikka-alueille,
joista aiheutuu ympäristöhäiriöitä (T-alueet). Näitä alueita ei ole ollut mahdollista esittää
esim. Ylöjärven harjujaksoille. Pirkanmaan liitto neuvottelee Nokian kaupungin kanssa Talueiden tarpeista.
Penttilänpuisto muodostaa Nokian keskustan alueelta luontevan yhteyden seudulliseen virkistysverkkoon ja on siksi perusteltua osoittaa maakuntakaavan virkistysalueena. Penttilänpuisto kytkeytyy kiinteästi Vihnusjärveen ympäristöineen, joka on tunnistettu Pirkanmaan
ekologisen verkoston selvityksessä Tampereen kaupunkiseudun tarkastelutasolla tärkeäksi
ekologisen verkoston osaksi suhteellisen yhtenäisenä luontokokonaisuutena. Maakuntakaavan virkistysalueilla voi sijaita virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia.
Kaavaluonnoksessa Etelä-Nokialta Vesilahden ja Sastamalan Ellivuoren suuntiin osoitettu
ulkoilureitti ei ole toistaiseksi toteutunut. Se osoittaa tavoitteen Etelä- ja Länsi-Pirkanmaan
välisestä retkeilyn runkoreitistä, eikä siitä ole seudullisen merkityksensä vuoksi perusteltua
luopua.
Palvelujen alue -merkintä mahdollistaa alueelle myös palvelutoimintaan liittyvää asumista ja
paikallisesti merkittävässä määrin muitakin alueelle soveltuvia toimintoja. Pitkäniemi on
merkitty kokonaisuudessaan palvelujen alueeksi maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioon
ottaen.
Maakuntakaavassa osoitetaan keskusta-alueiden seudullisesti merkittävät ydinosat sille ominaisella tarkkuustasolla ja esimerkiksi yleiskaavojen keskusta-alueiden rajauksissa voi olla
tähän nähden eroja. Kuntien yleis- tai asemakaavat eivät ole yhteismitallinen peruste keskustatoimintojen alueiden määrittämiseksi, vaan alueet on rajattu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti toiminnallisin, laadullisin ja määrällisin kriteerein (ks. YM:n opas ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus”) – tässä tapauksessa pääasiassa palveluiden kokonaisvaltaisen saavutettavuuden, kaupunkirakenteen monipuolisuuden ja joukkoliikenteen palvelutason perusteella (ks. Pirkanmaan palveluverkko 2040 -selvitys). Nokian keskustan osayleiskaavan asumispainotteiset keskustatoimintojen alueet vastaavat sisällöllisesti hyvin maakuntakaavaluonnoksen taajamatoimintojen aluetta, jolla on tiivistyvän asemanseudun merkintä.
Keskustan aluevarausta voidaan tarkistaa kaavaehdotukseen aseman välittömässä läheisyydessä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Koska lausunnossa ei ole mahdollista tuoda esiin kattavasti kaikkia kaava-asiakirjojen muutosesityksiä, toteaa kaupunginhallitus, että on välttämätöntä jatkaa kiinteää yhteistyötä kuntien ja Pirkanmaan liiton välillä myös kaavaehdotuksen valmistelun aikana.
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Kaikkien Pirkanmaan kuntien kanssa on sovittu neuvotteluajankohdat.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Oriveden kaupunki
Kooste lausunnosta
Orituvan ympäristö tulee varata liikennevirtoja hyödyntävään elinkeinotoimintaan.
Ysitien pohjoispuolinen työpaikka-alue (TP) tulee varata ainakin osittain työpaikka- ja kaupallisten
palvelujen alueeksi, joka mahdollistaisi seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan.

MK-aluetta tulee supistaa ysitien molemmilta puolilta ja varata työpaikkatoiminnoille sekä kiviainesten ottoon (alue on jo tällä hetkellä työpaikka-aluetta, koska alueella on louhoksia sekä
energiapuun varastointi- ja käsittelyalue) Orituvalta Yliskylän risteykseen saakka.

Ysitien molemmat puolet Oripohjasta Holmaan tulee varata työpaikkatoiminnoille.

Tainionvuoren louhos tulee merkitä kiviainesten ottoalueeksi.

Tuulivoima-alue 31 Tuohikorvenkalliot tulee poistaa mm. siksi, että alueen liityntäjohdon yhteystarve vesistöjen ja arvokkaiden maisema-alueiden läpi on varsin ongelmallinen.
Huomautetaan siitä, että tuulivoima-alue 102 Huikonkangas sijoittuu osaksi myös Oriveden alueelle.
Maisema- ja kulttuurimaisema-alueita on nykyisessä maakuntakaavassa Orivedellä varsin runsaasti
ja maisemalliset erityisarvot kattavasti eikä niitä tule enää laajentaa. Erityisesti yksittäisten kohteiden takia tehdyt laajennukset tulee poistaa.

Arvokkaiden geologisten muodostumien -merkintää tulee täsmentää siten, ettei merkintä rajoita
käyttöä vakituiseen tai loma-asumiseen (kuten MK-alueilla).

Pirkanmaan liiton vastine
Orituvan ympäristöön ei osoiteta uutta, muusta yhdyskuntarakenteesta erillistä TP-aluetta.
Paikallinen maankäyttö on mahdollista.
Maakuntakaavaluonnoksen vähittäiskaupan ratkaisussa on sallittu Oriveden työpaikka2
alueille 7000 k-m kokoluokan paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan yksiköiden rakentaminen
ilman erillistä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön merkintää. Kaavamerkintä- ja määräys mahdollistavat Orivedellä nykytilaan nähden, myös oletettu väestönkasvu
huomioiden, merkittävästi suurempien kaupan hankkeiden kehittämisen (esim. nykyisin
2
mainitulla alueella suurin kaupan yksikkö on kokoluokaltaan alle 3500 k-m ). Alueelle on
kuitenkin mahdollista osoittaa myös erillinen paljon tilaa vaativan kaupan alue, jolla on
enimmäismitoitus. Pirkanmaan liitto neuvottelee asiasta kaupungin kanssa.
MK-alue ei estä nykyisten toimintojen toteuttamista alueella, mutta näiden toimintojen mittava laajentuminen sen sijaan edellyttäisi merkintää maakuntakaavassa.
Kiviainesten ottoon soveltuvia alueita on osoitettu merkittävä määrä valtatien 9 läheisyyteen.
Alueiden osoittaminen maakuntakaavaan perustuu Pirkanmaan POSKI-hankkeessa tehtyihin
tutkimuksiin ja arviointeihin, joissa on tarkasteltu mm. mahdollisesta toiminnasta ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Neuvotellaan kaupungin edustajien kanssa mahdollisen puuterminaalin sijoittamisesta alueelle sekä kiviainestenoton varauksista.
Taajaman laajentuminen Holmaan ulottuvana työpaikka-alueena on ristiriidassa alueen kulttuuriympäristön arvojen kanssa, eikä siten perusteltua. Tarkistetaan TP -alueen rajausta
valtatien 9 pohjoispuolella.
Kaavan kiviaineshuollon aluevaraukset perustuvat Pirkanmaan POSKI-hankkeessa tehtyihin
tutkimuksiin ja arviointeihin. Tutkimusten ja arviointien kohteeksi valittiin potentiaalisia
ottamisalueita, jotka täyttävät hankkeessa määritellyt sijaintiin ja ympäristöön liittyvät kriteerit. Asutuksen osalta ottamisalueiden valintaperusteena on ollut 500 metrin vähimmäisetäisyys asutukseen. Tainionvuori ei täytä tätä kriteeriä.
Pirkanmaa liiton maakuntahallitus antaa Tuohikorvenkallioita koskien vastineensa kokouksessa, jossa käsitellään kaavaluonnoksesta saatu asukaspalaute. Vastine toimitetaan Oriveden
kaupungille erikseen.
Huikonkankaan tuulivoima-alue poistetaan kaavaehdotuksesta mm. mahdollisten pohjavesivaikutusten johdosta, jotka Pirkanmaan ELY-keskus on lausunnossaan nostanut esiin.
Arvoalueiden rajaukset perustuvat viimeisimpiin maakunnallisiin selvityksiin, joissa tavoitteena oli tarkentaa rajauksia. Rajauksiin on sisällytetty vesistöt ja peltomaisemia kehystävät
metsäselänteet, toisin kuin nykyisen maakuntakaavan MY-alueilla, jotka sisälsivät vain peltomaisemia. Tästä syystä alueiden pinta-ala on hieman suurempi kuin nykyisessä maakuntakaavassa. Kokonaan uusia alueita ei Orivedellä ole osoitettu. Maakuntakaavassa esitettyä rajausta tulee tulkita suhteessa maakuntakaavan yleispiirteisyyteen, jolloin yksittäisten kohteiden
osalta maisemakysymykset ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Merkintä tähtää geologisten kohteiden arvojen säilyttämiseen. Mahdolliset rakentamistoimenpiteiden vaikutukset arvoihin tulee arvioida tapauskohtaisesti. Merkinnän täsmentäminen esitetyllä tavalla ei ole mahdollista.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Oripohjan TP-alueen pohjoisimmassa osassa Nihuanjärven rantaan ulottuvalla osalla tulee mahdollistaa myös asuminen merkitsemällä se taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle on tekeillä asemakaava, jossa on mukana asumista. Muutos on perusteltua myös ottaen huomioon alueen rajoittuminen
arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen.
Kirkonseudun taajamatoimintojen aluetta (A) tulee laajentaa länteen päin ulkoilureitille saakka.
Myös asemanseudun taajamatoimintojen aluetta tulee laajentaa länteen ja mahdollistaa asuinrakentaminen etenkin Iso Teerijärven ympäristössä siten, että virkistysalue (V) ja MK-alue supistuisivat. Taajamatoimintojen aluetta tulee myös laajentaa Yliskyläntien ja kantatien vartta etelään päin
käsittäen Längelmäveden ranta-alueen Säynäniemeen asti. Myös taajaman luoteiskulman taajamatoimintojen aluetta tulee laajentaa Enokunnantien varressa siten, että se rajoittuisi pohjoisessa
maisema-alueeseen.
Osan MK-alueesta Iso Teerijärven vastarannalla voisi merkitä nykykäytön mukaisesti virkistysalueeksi ja näiden virkistysalueiden välille viheryhteystarpeen.
Orivedeltä Tampereelle on merkitty uusi seudullinen yhdysvesijohto, jota ei ole tarkasteltu Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä. Varauksen osalta voi olla ongelmia liittyen
mm. pohjavesivarantojen riittävyyteen, luonnonsuojelullisiin rajoitteisiin, runkolinjan kapasiteettiin
sekä johdon linjaukseen.

Juupajoki-Orivesi -siirtoviemäri on merkitty kartalla väärään paikkaan.
Oriveden aseman puuterminaalin osalta todetaan, että toimintojen laajentumisessa on varmistettava puuterminaalitoimintojen yhteensovittaminen aseman seudun muiden toimintojen ja niiden
kehittämisen kanssa kuten asuminen, yritystoiminta sekä liikennejärjestelyt.
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Maakuntakaavassa pyritään yleispiirteiseen esitystapaan. Nihuanjärven ranta-alueen tuntumaan sijoittuvan asuinalueen osoittamista tutkitaan, joko TP-alueen laajentumana tai laajemman kokonaisuuden muodostavana A-alueena.
A-aluetta asemanseudun ympäristössä ja Kirkonseudulla on jo laajennettu voimassa olevaan
maakuntakaavaan nähden, mutta A-alueen rajauksia voidaan tarkistaa yleispiirteisempään
suuntaan. Erityisesti tiivistettävien asemanseutujen tuntumassa sijaitsevat varaukset ovat
perusteltuja. Iso Teerijärven ympäristön virkistysaluevaraukset ovat keskusta-alueen asukkaiden kannalta tärkeitä, mutta niiden rajautumista ja sijaintia voidaan tarkistaa huomioiden
yhteys Iso-Teerijärven alueelta Pukalan alueelle, joka on tarpeellinen ekologinen yhteys luonnon ydinalueiden välillä. Väestösuunnitteen pohjalta laajojen uusien A- tai Ar-varauksien
osoittaminen esim. Enokunnantien tai Yliskyläntien varteen ei ole tarkoituksenmukaista.
Iso-Teerijärven etelärantaan ja Haukijärven ympäristöön osoitetaan MK-alueen sijaan virkistysaluetta toteutuneen kaavoituksen mukaisesti.
Lausunnossa tarkoitettaneen yhdysvesijohdon yhteystarvemerkintää Orivedeltä Tampereelle.
Tämä liittyy Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyyn mahdollisuuteen
hyödyntää Ruoveden suunnan pohjavesivaroja Tampereen seudun vedenhankinnassa. Näiden
pohjavesivarojen hyödyntämismahdollisuuksien arviointi edellyttää laajoja lisäselvityksiä.
Yhdysvesijohdon suunnittelu on ajankohtaista vasta mikäli pohjavesivarantoja katsotaan
voitavan hyödyntää.
Tarkistetaan viemärin sijainti. Tehdään tarvittavat korjaukset.
Puuterminaalimerkinnän suunnittelumääräyksessä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on huolehdittava liikennejärjestelyjen ratkaisemisesta. Suunnittelumääräystä
voidaan täsmentää kaavaehdotukseen mm. asumisen huomioimisen osalta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Täydennys Oriveden kaupungin vastineeseen MKH 18.1.2016

Kooste lausunnosta
Tuulivoima-alue 31 Tuohikorvenkalliot tulee poistaa mm. siksi,
että alueen liityntäjohdon yhteystarve vesistöjen ja arvokkaiden maisemaalueiden läpi on varsin ongelmallinen.

Pirkanmaan liiton vastine
Maakuntakaavassa osoitetaan potentiaaliset seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet, joilla ei
luontoon, maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueisiin ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Tuulivoima-alueiden haitallisia vaikutuksia vakituiseen sekä loma-asutukseen on lievennetty huomioimalla kilometrin suojaetäisyys asutuksen ympärille. Vaikutusten arviointien perusteella Tuohikorvenkallion tuulivoima-alue osoittautui toteuttamiskelpoiseksi.
Saadun palautteen perusteella tuulivoima-alue jätetään kuitenkin pois maakuntakaavaehdotuksesta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Parkanon kaupunki
Parkanon kaupunki
Kooste lausunnosta
Parkanossa yksikään kylä ei ole saanut luonnoksessa kylän merkintää. Kylämerkintä olisi tärkeää
säilyttää vähintään Kuivasjärven kohdalla. Perusteluna merkinnälle on kylässä sijaitseva koulu,
kauppa ja kylätalo sekä teollisuutta ja merkittävä määrä asutusta, mm. kaupungin rivitalo. Myös
muissa kylissä pitää turvata elinvoimaiset asumisen, maaseutuyrittämisen ja muun elinkeinotoiminnan sekä kyläyhteisön kehittämisen mahdollisuudet.
KM-merkintä Parkanon Kolmoskeskuksessa ei takaa alueelle riittävää kehitysmahdollisuuksia vähittäiskaupan kerrosalan enimmäis-mitoituksesta johtuen. Parkano on tärkeä kaupassakäyntialue
myös naapurikuntien asukkaille. Parkanon kaupungin teettämän kaupallisen selvityksen pohjalta
Parkano pysyy kaupan kehityksessä välttävästi mukana vuoteen 2030 saakka mutta kaavan tavoitevuoteen 2040 selvitäkseen vähittäiskauppa tarvitsee kerrosalan enimmäismitoituksen nostoa kaikilla kaupan aloilla.
Parannettavana ratana tulisi huomioida yhteysväli Parkano-Pori. Se palvelisi tavaraliikennettä varsinkin Porin satamaan ja helpottaisi osaltaan Tampereen ratapihan ja Pohjanmaan radan eteläosan
ruuhkaisuutta. Samalla yhteysväli toimisi päänavauksena Pori-Parkano-Haapamäki- radan uudelleen avaamiselle.
Parkanon ainespuuterminaalin laajennuksen myötä uuden tieosuuden merkitys Aureentieltä suoraan rautatieasemalle muodostuu tärkeäksi. Uusi tie helpottaa raskaan liikenteen liikennöintiä,
rauhoittaa Parkanon keskustan läpikulkuliikennettä ja vähentää 3- tien ruuhkaisuutta.

Valtakunnallisesti merkittävän Parkanon ainespuuterminaalin toimintaa ei saa rajoittaa vain ainespuun käsittelyyn vaan terminaalin toiminta myös energiapuuterminaalina tulee taata. Terminaalin
laajennuksen myötä monimuotoinen puun hyödyntäminen tulee lisääntyä alueella.
Asemanseudun T- alue tulee jatkaa edelleen radan vartta kohti pohjoista takaamaan alueen paras
mahdollinen hyödyntäminen strategisesti tärkeällä paikalla.
Tarkasteltaessa maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa Alaskylässä pitää huomioida 3- tien
mukanaan tuoma Parkanon asutuksen toinen luontainen kehityssuunta etelän suuntaan asemanseudun ohella. Kulttuurimaisema ei saa olla este asuntorakentamiselle.
Luonnon monimuotoisuuden ydinalueen määritelmä ei saa rajoittaa alueen virkistyskäyttöä tai
rakentamista maatila- tai luontomatkailun tarpeisiin.
Turve- ja tuulivoimatuotannon sekä luonnon monimuotoisuuden ydinalueiden rajankäyntiä tulee
voida tarkistaa ennen kaavan tavoitevuotta. Tämä mahdollistaa näiden erittäin laajojen alueiden
järkevän ja asianmukaisen hyödyntämisen olosuhteiden muuttuessa.

Pirkanmaan liiton vastine
Kuivasjärvi ei täytä maakunnallisesti merkittävän kylän kriteereitä, johtuen mm. pienestä,
voimakkaasti vähentyneestä väestöpohjasta kylän ytimessä (2000-luvulla -18%) yhdistettynä
heikentyneeseen palvelutarjontaan. Kylän asemaa voidaan kuitenkin uudelleen arvioida
maakuntakaavaehdotukseen muun muassa sen suurten etäisyyksien vuoksi. Kaavassa käytetty uusi maaseutumerkintä (M) mahdollistaa kuitenkin maaseutualueiden kehittämisen niille
ominaisella tavalla.
Maakuntakaavan palveluverkolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti suuri osa keskustahakuisen erikois- ja päivittäistavarakaupan lisätilatarpeesta on osoitettu keskustoihin. Myös
Kolmoskeskuksen alueelle on osoitettu kaupan nykykerrosalaan nähden uutta liiketilaa ja
kehitysmahdollisuuksia. Kaupan mitoitus perustuu seudulliseen, ei vain kuntakohtaiseen
ratkaisuun – Luoteis-Pirkanmaan vähittäiskaupan kokonaisratkaisu vaatii kuitenkin jatkotarkastelua ja mahdollisia tarkistuksia maakuntakaavaehdotukseen, koskien myös Kolmoskeskuksen aluetta.
Merkittävästi parannettavina ratoina esitetään ensisijaisesti radat, joilla tarvitaan lisäraideratkaisuja. Parkano–Pori-ratayhteys on esitetty yhdysratana maakuntakaavassa, jolloin radan
rooli on tunnistettu liikennöitävänä ratana.
Aureentien ja Parkanon aseman uusi yhteys on melko pitkä uusi tieyhteys eikä sen toteuttamisella ole ELY-keskuksen tukea. Maakuntakaavassa on sen sijaan esitetty valtatietä 3 ja sen
liittymiä parannettavaksi, jotta raskas liikenne pääsisi kulkemaan sujuvammin puuterminaalille näin parantaen saavutettavuutta myös muista kuin Aureentien suunnasta. Tieyhteys voidaan paikallisena yhteytenä toteuttaa ilman maakuntakaavan ohjausta, sillä alueella ei ole
tarvetta maankäytön ohjaamiselle yhteyden varmistamiseksi. Tie voidaan esimerkiksi nostaa
esiin kaavaselostuksessa.
Kaavamerkintä sallii niin energia- kuin ainespuun varastoinnin ja käsittelyn.

Merkintää voidaan laajentaa pohjoisen suuntaan. Lisäksi Natura-alueen vuoksi alueelle osoitettua kehittämismerkintää rajataan etelämmäksi.
Maakuntakaavan alueet osoittavat merkittävimpiä vyöhykkeitä, joilla on erityistä yhteensovittamisen tarvetta kulttuurimaiseman arvojen ja uudisrakentamisen välillä. Arvoalueilla sekä
maiseman arvojen säilyttäminen että täydennysrakentaminen ovat perustellusti tavoitteena.
Yhteensovittaminen tehdään kuntasuunnittelussa.
Merkintä ei rajoita lausunnossa mainittuja toimintoja.
Kokonaismaakuntakaavojen uudistamisväli on keskimäärin noin kymmenen vuotta. Tarvittaessa tehdään myös teemakohtaisia vaihemaakuntakaavoja. Tarkistusten tekeminen näissä
yhteyksissä on mahdollista.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Puolustusvoimien suojavyöhyke tulee poistaa siinä tilanteessa jos toiminta Parkanon varikolla
päättyy. Näin voidaan asemanseutua kehittää edelleen vapaammin.
Visurinsalon ampumarata tulee sisällyttää Pirkanmaan
maakuntakaavaan 2040. Rata on aktiivisessa harjoituskäytössä ja siellä järjestetään myös lakisääteisiä ampumakokeita sekä -kilpailuja (n. 50.000 laukausta/vuosi). Kilometrin säteellä ei ole yhtään
vakituisessa asumiskäytössä olevaa kiinteistöä, joten meluhaitta ei ole merkittävä
alueen asukkaille.
Kaavaselostuksessa 6.2 mainittu kohta "Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää
pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisessa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön" tulee poistaa, koska tästä määrätään asemakaavalla, ei maakuntakaavalla.
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Vyöhyke poistetaan, kun puolustusvoimat ilmoittaa toiminnan lakkauttamisesta.
Ampumarataverkoston selvittämistä jatketaan osana maakuntakaavatyötä. Visurinsalon
ampumarata otetaan uudelleen tarkasteluun.

Maakuntakaavan yleismääräyksellä osoitetaan koko maakunnan taajamien ranta-alueita
koskeva tahtotila: tarkoituksena on, että turvataan ranta-alueiden yleinen virkistyskäyttömahdollisuus myös taajama-alueilla, jossa asukkaiden, ja siten myös rantojen käyttäjien määrä on suuri. Yleismääräys ei sulje pois mahdollisuutta rakentaa rantoja osittain.

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
Kooste lausunnosta
Lähtökohtana tuulivoima-alueiden osoittamisessa tulisi olla, se että ne alueet suljetaan pois, joille
tuulivoimarakentaminen ei sovellu. Tuulivoimalaa itseään haitallisempia voivat olla niiden sähkölinja- ja huoltotiet, jotka voivat viedä yhteenlaskettuna hyvin suuren hehtaarimäärän. Useilla Pirkanmaan alueilla ongelmana on, että sähköverkon kapasiteetti riittää vain osalle alueista ja hankkeita
voidaan liittää olemassa olevaan verkkoon vain tiettyyn rajaan saakka.

Pirkanmaan liiton vastine
Tuulivoima-alueiden valinnan lähtökohtana on käytetty soveltumattomien alueiden analyysiä
sekä reunaehto- ja suojavyöhyketarkasteluita, joiden avulla on suljettu pois tuulivoimatuotantoon soveltumattomia alueita. Myös sähköverkon kapasiteettia on tarkasteltu ja ongelmat
tunnistettu.

Ympäristön kannalta raideliikenteen kehittäminen ja etenkin poikittaisen reitin Pori-Haapamäki
avaaminen tukee julkisen liikennevälineiden käyttöä ja ovat näin kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisia.
Maakunnallisesti merkityillä arvokkailla kulttuurimaisemilla ei tule rajoittaa rakentamista, vaan ne
pitää pitää elävinä ja asuttuina siten, että kulttuuri- ja maisema-arvot otetaan erityisesti huomioon
niin asuin- kuin muussakin rakentamisessa.
Kehittämisperiaatemerkintöjen lisäys edelliseen maakuntakaavaan verrattuna sekä ehdollisen
rakentamisen rajoitukset kaventavat kunnallista ja alueellista päätöksentekomahdollisuutta sekä
paikallisen maankäytön joustavuutta.

Pori–Haapamäki-rata on esitetty maakuntakaavassa merkinnällä ”Ratareitti”, joka mahdollistaa radan uudelleen käyttöön oton, mikäli sille syntyy jatkossa tarve.
Alueiden elävänä ja asuttuna säilyminen sekä kulttuuriympäristöarvojen huomioiminen ovat
maakuntakaavan merkintöjen tavoitteena. Rakentamisen ja arvojen sovittaminen ratkaistaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Kehittämisperiaatemerkinnät kuvaavat maakunnan strategista tahtotilaa, ja niillä ilmaistaan
useammasta aluevarauksesta koostuvia kokonaisuuksia. Osalla kehittämisperiaatemerkinnöistä on kehittämissuosituksia ja osalla suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräyksiä sisältävät merkinnät ovat oikeusvaikutuksiltaan vahvempia. Merkinnät perustuvat maakuntakaavan selvityksiin ja maakuntavaltuuston tekemään päätökseen maankäytön perusratkaisuista.
Ehdollinen rakentamisrajoitus koskee lakisääteisesti virkistys- ja suojelualueita, liikenteen ja
teknisen huollon verkostoja tai alueita. Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksessa on lisäksi
nähty tärkeäksi ehdollisen rakentamisrajoituksen osoittaminen myös tuulivoima-alueille.
Näillä pyritään turvaamaan yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä tunnistettujen suojeluarvojen säilyminen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat

30/63

Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Pirkkalan kunta
Kooste lausunnosta
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 tulee olla maakuntakaavaratkaisun lähtökohta.
Kaavan esitystavan pitää olla selkeä ja yleispiirteinen, koska kaavan keskeisenä tavoitteena on olla
mahdollistava ja joustava strateginen työkalu väestönkasvun, työpaikka-alueiden ja palvelukeskusten kehittämiseen.
Kunta uudistaa kaikki omat tavoitteensa kunnan strategisen ja elinvoimaisuuden kehittämisen
kannalta, jotka se on esittänyt prosessin alkuvaiheessa ja maankäyttövaihtoehtojen yhteydessä. On
tärkeää että yksittäisten kuntien tavoitteita huomioidaan ja kuunnellaan maakuntakaavaprosessissa.

Perusratkaisuksi valittu HHT-kehityskäytävän korostaminen maakuntakaavassa ei ole Pirkanmaan
kokonaisetua tai kilpailukykyistä elinkeinoelämää kehittävä linjaus, mikäli kehityskäytävää korostetaan liiallisesti.

Aluekehityksen lähtökohdaksi tulee ottaa: ydinkaupunkiseudun ja sen kunta- ja alakeskusten kasvun painopistealueet sekä lentokentän yhteydet ja logistiset mahdollisuudet kehittää Tampereen
kaupunkiseutua ja Pirkanmaata tieteen, teollisuuden ja teknologian sekä logistiikan vetovoimaisena
keskiönä. Tampereen kaupunkiseudun saavutettavuutta tuetaan pääradan ja valtakunnallisten
tieyhteyksien parantamisella sekä lentokentän kehittämisellä.
Lentokentästä johtuen suuri osa Pirkkalaa on lentomelualuetta, joka asettaa omat rajoitteensa
asuinalueiden sijoittumiselle ja suunnittelulle.
Lentokentän saavutettavuus joukkoliikenteellä ja henkilöraideliikenteellä on selkeästi sujuvien
liikenneyhteyksien ja lentokentän ja sen ympäröivän alueen kehittämisen kannalta erittäin oleellista. Ns. Airrport-strategisen kehittämishankkeen visioiden tulee näkyä myös maakuntakaavakartalla.
Airrport-visio on osa HHT-kehityskäytävää.
Pirkkalan kasvava rooli liikenteellisenä solmukohtana ja tästä syntyvät mahdollisuudet ja luonnolliset kasvupaineet näkyvät maakuntakaavaluonnoksessa kohtalaisen hyvin, lähes kaikkien Tampereen seutukunnan merkittävien hankkeiden sijoittuessa Pirkkalan kunnan alueelle.
Lausunnossa esille tuodut muutostarpeet ja korjaukset tulee huomioida kaavan jatkotyöstämisessä.
Toivion laajennuksen ja Sankilan alueen hyödyntäminen asumiselle varatulla kaavamerkinnällä on
kunnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta välttämätöntä, koska seudullisten hankkeiden vuoksi
kunnan maa-alueet ja kasvupotentiaali asumiseen ovat hyvin rajattuja.

Pirkanmaan liiton vastine
Maakuntakaavaa ja rakennesuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain.
Strategista maakuntakaavaa on pyritty kehittämään myös esitystavaltaan, mm. merkintöjä
uudistamalla.
Maakuntakaavan laadinta on ollut avoin ja vuorovaikutteinen prosessi. Kaavatyölle asetetut
maakunnalliset tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat olleet tärkeinä
lähtökohtina kaavaluonnoksen laadinnalle. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut kaavatyön tavoitteet (MKH 12.11.2012) ja kaavan sisältöä linjaavat perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön tuloksena. Kaavasuunnittelu- ja selvitystyöprosessin aikana on selvitetty kaikkien Pirkanmaan kuntien kantoja
ja näkemyksiä, jotka on kaavaluonnoksessa pyritty sovittamaan yhteen valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden sekä lainsäädännön kanssa.
Maakuntavaltuuston hyväksymät kaavasuunnittelun perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat
syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön tuloksena. Perusratkaisuilla tähdätään koko Pirkanmaan maakunnan kehittämiseen. Ratkaisulla pyritään HHT-kehityskäytävän tuomien
mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Tähän nivoutuu mm. Tampere-Pirkkalan
lentoaseman kehittäminen maakunnallisen elinvoimaisuuden tukipilariksi.
Esitetyt asiat ovat tärkeitä ja maakuntakaavan tavoitteita.

Lentomelukysymys on huomioitu maakuntakaavaluonnoksen maankäytön suunnittelussa.
Lentomelualueet on päivitetty maakuntakaavaluonnosta laadittaessa, yhteistyössä puolustusvoimien ja Finavian kanssa.
Lentokentälle sekä sen ympäristölle on pyritty takaamaan mahdollisimman monipuoliset
kehittymismahdollisuudet niin maankäytön kuin liikenneyhteyksien näkökulmasta. Lentokentän roolin vahvistaminen osana maakunnan saavutettavuutta ja kilpailukykyä on tunnistettu.
Merkitään tiedoksi.

Kuntien esittämät muutostarpeet tutkitaan kaavaehdotusta laadittaessa.
Pirkkalan kunnan alueelle on osoitettu maakuntakaavan maankäyttöratkaisun mukaisesti
kasvualueita. Sankilan alueelle on osoitettu mittava laajentumisalue. Myös Toivion kehittyminen on huomioitu maakuntakaavassa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat

31/63

Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Maakuntakaavan tähtäin on vuodessa 2040, ja sen tulee mahdollistaa kunnan yhdyskuntarakenteellisesti eheyttävä ja järkevä kasvu, sekoittunut rakenne ja kunnan elinvoimaisuus ja vetovoima
myös asumisen osalta. Luonnoksessa ei juurikaan tuoda lisää asuinaluevarauksia verrattuna voimassa olevaan maakuntakaavaan, ja paikoin niitä supistetaan.

Taajamatoimintojen alueiden määrä Pirkkalassa ei ole supistunut vaan kasvanut voimassa
olevaan kaavaan verrattuna. Liikennejärjestelmän toimivuus edellyttää myös voimakasta
kasvua rakenteen sisässä.

Pirkkalankylän Ar-alueen pienennystä ei ole tarkasti perusteltu. Alue on osoitettu laajemmin kuin
voimassa olevassa maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja kulttuurimaisemaksi.

Vähäinen pienentäminen kirkon ympäristössä perustuu maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien viimeisimpiin selvityksiin, josta löytyvät perustelut alueen osoittamiseksi
arvoalueeksi. Kokonaisuudessaan asuinaluevarauksia on laajennettu Sikojoen ympäristössä ja
sieltä on poistettu kulttuuriympäristöön liittyviä merkintöjä.
Pirkkalan kunnan alueelle on osoitettu maakuntakaavan perusratkaisun mukaisesti kasvualueita. Sikojoen ympäristössä asuinaluevarauksia on laajennettu. Sankilan alueen kulttuuriympäristöarvot on tunnistettu niin voimassa olevassa kuin nyt laadittavana olevassa maakuntakaavassa; alueen osoittaminen uudisrakentamisalueena ei ole tarkoituksenmukaista.
Ar-merkinnän sisältöä on kehitetty voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden: maakuntakaavaluonnoksessa 2040 taajamatoimintojen reservialue merkitsee tiettyjen alueiden toteuttamista vasta suunnittelumääräyksessä esitetyn ehdon täyttymisen myötä.

Pirkkalankylän-Sankilan alueen tulee olla kaavamerkinnältään A-aluetta, kuten Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa on esitetty. Merkinnän päällä voi olla tiivistettävä joukkoliikenteen vyöhyke. Perustelut: luonteva ja yhdyskuntarakennetta eheyttävä kasvusuunta, olemassa
olevaa taajamarakennetta, 10 km:n säteellä asuu 135.000 pirkanmaalaista, alue hyvin joukkoliikenteen saavutettavissa, palvelurakennetta on suunniteltu Ar-merkinnän mukaisesti, koululle on tärkeää että oppilaita riittää, laajemman alueen tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan rakennettu
kulttuuriympäristö ja erityisesti Sankilan tilakeskuksen sopeutuminen kulttuurimaisemaan.
Voimassa olevan maakuntakaavan asuinaluereservialueiden tulee olla A-alueita, ei enää reservialueita. A-alueiden tulee pysyä vähintään voimassa olevan maakuntakaavan aluevarausten mukaisina.
Sionkylän varaukset ovat hyvät.

Pirkkalankylän ja Sankilan alueen maakunnalliset kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot sekä arkeologiset muinaisjäännökset aiheuttavat kohtuuttoman haitan kunnan kehitykselle. Arvot on huomioitavissa myös rakennetussa ympäristössä. Rakennettu kulttuuriympäristö, maisema ja muinaisjäännökset otetaan huomioon alueen tarkemmassa suunnittelussa.
On hyvä, että uusien väylien ympäristö on huomioitu työpaikka-aluevarauksin. Lentokentän ja
läntisten väylähankkeiden kokonaisuuden hyödyntämistä saavutettavana ja vetovoimaisena yritysvyöhykkeenä tulee korostaa.
Lentokentälle on huomioitava uusi henkilöraideliikenneasema. Raideliikenne mahdollistaa maankäyttöä, luo uudenlaista kasvupotentiaalia ja tukee Airrport-vision toteutumista. Toimivat ja yhteenliitetyt rautatie-, maantie- ja lentoliikenneverkot ovat keskeinen osa menestystarinoita.
Kehä 2:n linjauksessa pohjoisin vaihtoehto ja eritasoliittymä tulee huomioida, koska se on liitettävissä luontevammin aiempiin verkostoihin ja muuhun maankäyttöön, toteutettavissa aiemmin,
yhdyskuntarakenteellisesti toimivampi vaihtoehto, on suorempi reitti lentokentälle, sekä tukee
lentokenttäalueen ja lentokentän kehittämistä ja liikennettä paremmin.

Ar-merkintää voidaan selkeyttää. Maankäyttövarausten osoittaminen maakuntakaavaan
perustuu tälle kaavatyölle asetettuihin strategisiin tavoitteisiin sekä tavoitevuoden 2040
kasvusuunnitteeseen ja mitoitukseen. Reservialueen suunnittelumääräys ei ole yhtenevä
nykyisen kaavan kanssa. Sankilan reservialueilla tulee kiinnittää huomiota kulttuuriympäristöihin ja joukkoliikenteen järjestämiseen.
Asiantuntijalausuntojen mukaan maakuntakaavaluonnoksessakaan esitetyt taajamavaraukset
eivät ole hyväksyttävissä, johtuen kulttuuriympäristöarvoista. Luonnoksessa on pyritty kompromissiin, jossa taajama voi joissakin kohdin rakentua arvokkaaseen kulttuurimaisemaan,
mutta maiseman ja rakennusperinteen ehdoilla. Ehdot tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Maisemallisesti erityisen herkille alueille ei taajamaa ole osoitettu.
Lentokentän ja läntisten väylähankkeiden alueelle on kaavaluonnoksessa osoitettu Valtatien 3
kehittämisvyöhyke (kk-2), jolla osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun länsieteläsuuntainen yritysaluevyöhyke. Kehittämissuosituksen mukaan aluetta kehitetään hyvin
saavutettavana, valtakunnallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena yritysvyöhykkeenä.
Lentokentälle on osoitettu eri liikennemuodot yhdistävä liikenneterminaali. Tämä tarkoittaa
multimodaalista henkilöliikenteen solmupistettä, johon kuuluvat sekä juna- että lentoasema.
2-kehän osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kokonaisvaikutusten arviointiin
pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy maakuntavaltuusto. Myös kaavan ohjausryhmä ja liikenteen
ja logistiikan suppea hankeryhmä antavat suosituksensa valintaan. Ennen päätöksentekoa
laaditaan vielä arvio luontovaikutuksista sekä Pulkajärven Natura 2000 -alueeseen kohdistuva
Natura-arvioinnin tarveharkinta. Liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä on alustavasti
todennut eteläisen linjauksen näyttävän kokonaisvaikutuksiltaan suotuisimmalta ratkaisulta.
Pirkkalan kunnan näkemys tuodaan esiin osana tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen
valinta tehdään.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kunta hyväksyy pääsääntöisesti läntisen ratayhteyden linjauksen, mutta ratalinjan tulee sijoittua
Rajasalmen sillan länsipuolelle. Ratalinjauksen ei pidä ylittää moottoritietä, koska kehän sisäpuolella on teollisuusaluetta ja asemakaavoituksen alla olevaa toimistorakennusten aluetta, ja länsipuolella enemmän raakamaata, ja koska ylitys tuottaa enemmän ympäristöhäiriötä ja hajottaa eheää
yhdyskuntarakennetta, ja koska ylitys on vaikea toteuttaa teknisesti. Läntinen vaihtoehto mahdollistaa eniten uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita radan yhteyteen.

Partolan alueen kaupan mitoitus KM-alueena jolla päivittäistavarakaupan enimmäismitoitus on
10.000 k-m2 ei mahdollista esim. uusien päivittäistavarakaupan yksikköjen muodostumista ja alueen kehittämistä, vaikka Pirkanmaan palveluverkkoselvityksessä 2040 (s. 25) Härmälä-Partola on
ollut määriteltynä nykyiseksi paikalliskeskukseksi. Kaupan mitoitus on riittämätön.

Partola on jo nyt alakeskuksen kriteerit täyttävä alue ja tulee olla kaavamerkinnältään C-aluetta.
Alue muodostaa kehitettävän merkittävän liikenteellisen, kaupallisen ja palveluiden ja asumisen
solmukohdan. Härmälä-Partolan C-alueen tulee ulottua Partolan kaupallisten palveluiden, uuden
Rautaharkon-Lakalaivan aluekeskuksen ja juna-aseman, messukeskuksen ja Härmälänrannan kanssa yhtenäisesti kehitettäväksi kokonaisuudeksi, keskusta-alueeksi, kuten Tampereen seudun uudessa rakennesuunnitelmassa on osoitettu. Alue on yhdyskuntarakenteellisesti kaupunkiseudun keskeisimpiä alueita.

Härmälä-Partola on merkittävästi väestöltään ja työpaikoiltaan Sääksjärveä ja Lakalaivaa merkittävämpi keskus.

Raitiotien 2. vaiheen on suunniteltu menevän Härmälän ja Partolan kautta Pirkkalan keskustaan.
Raitiotien vaikutus yhdyskuntarakenteeseen tulee olla myös osa visiota maakuntakaavassa yhdessä
junaraiteiden ja sen kehittämisen mahdollistavien rakenteen kasvusuuntien kanssa, kuten Lielahdessa.
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Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä.
Linjauksen sisältöä tarkennetaan vielä selvittämällä pohjavesikysymyksiä sekä Natura 2000 alueiden arvioinnin tarveharkintaa. Pitkä tunnelivaihtoehto on Pirkanmaan liiton näkemyksen
mukaan korkeiden rakentamiskustannustensa vuoksi epärealistinen eikä sen suunnittelua
jatketa. Pirkkalan kunnan näkemys tuodaan esiin osana tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen valinta tehdään.
Maakuntakaavan palveluverkolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti suurin osa keskustahakuisen vähittäiskaupan kerrosalan lisäyksestä on osoitettu keskusta-alueille. Kuitenkin myös
Partolan alueelle on osoitettu päivittäistavarakaupan lisätilaa suhteessa rakentuneeseen
liiketilaan. Kokonaisuudessaan Partolan alueelle on osoitettu nykytilaan nähden n. 40 000 k2
m kaupan kerrosalan lisäystä ja alueella on myös runsaasti tyhjää olemassa olevaa liiketilaa.
Selvitetään alueen kaupan jakaumaa kaupan laaduittain.
Maakuntakaavaluonnoksen merkinnöillä on pyritty edistämään Partolan muutosta kaupan
alueesta sekoittuneemmaksi rakenteeksi ja sen tiiviimpää kytkeytymistä ympäröiviin alueisiin.
Partolan merkittävään kehittämiseen on varauduttu. Partola on lähes täysin rakentunut vähittäiskaupan toiminnoille, ja aluetta on edelleen kehitetty tiva-kaupalle. Alueen ympärille (mm.
Härmälä) on syntynyt sekoittunutta rakennetta. Maakuntakaavan C-merkintä edellyttäisi itse
Partolan alueella voimakasta rakennemuutosta, jossa sen nykyisiä käyttömuotoja ei voitaisi
kehittää, mikä ei vastaa alueen kehittämisestä ilmaistuja tavoitteita. Maakuntakaavan perusratkaisujen mukaisesti aluekeskusta alueelle kehitetään pääradan välittömään yhteyteen, ja
Härmälä-Partola-aluetta kytketään tähän aluekeskukseen toiminnallisesti. Partolan alueen
aluerajausta voidaan kuitenkin tarkistaa kaavaehdotukseen.
Härmälä-Partolan alue kytkeytyy tiiviisti Rautaharkko-Lakalaivan kehittämiseen ja muodostavat osan uuden alakeskuksen väestö- ja työpaikkapohjasta. Maakuntakaavan perusratkaisujen
mukaisesti kyseiselle alueella osoitetaan pääradan yhteyteen uusi merkittävä alakeskus,
johon sitä ympäröivät alueet kytketään toiminnallisesti. Partolan merkittävään kehittämiseen
on varauduttu maakuntakaavassa sekä aluevaraus- että kehittämisperiaatemerkinnöin.
Raitiotien vaikutus on nostettu vahvasti esiin maakuntakaavan maankäyttöratkaisussa, jossa
lähtökohtana on rakenteen tiivistäminen tehokkaan joukkoliikenteen käytävillä. Raitiotien
oletetut laajenemissuunnat on myös esitetty maankäytön perusratkaisun yhteydessä olevassa
kaupunkiseudun liikennejärjestelmää kuvaavassa rautalankamallissa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Linnakallion voimassa olevat asemakaavat tulee huomioida ja Linnakallion työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueen enimmäismitoitusta tarkistaa.

Esitetyt virkistysalueet ovat riittävät ja muodostavat hyvän kokonaisuuden.
Läntisten väylähankkeiden alueella väliin jäävät MK-alueet ja niiden toteuttamismahdollisuudet
tulee miettiä tarkemmin. Väylä- ja raidelinjaukset pirstovat ja katkovat luontoalueita ja ekologisia
väyliä.
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Vähittäiskaupan mitoituksen seudullisen ratkaisun määrittämiseen vaaditaan mahdollisimman yhteismitallisia nykytilan kuvaajia. Asemakaavatilanne ei ole yhteismitallinen peruste
johtuen kuntien erilaisista kaavoitustavoista. Myös MRL:n 2011 muutoksen myötä useat
asemakaavat ovat vähittäiskauppaa ohjaavan nykylainsäädännön näkökulmasta vanhentuneita. Ympäristöministeriön opas ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus” määritteleekin
enimmäismitoituksen määrittelyn pohjaksi vähittäiskaupan suuryksiköiden nykyisen (rakentuneen) pinta-alan. Vähittäiskaupan kohteissa on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioitu asemakaavatilanne, mikäli asemakaavoitettu kerrosala sopii yhteen vähittäiskaupan
seudullisen ratkaisun kanssa. Tampereen kaupunkiseudun työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueiden sijoitusta ja mitoitusta tarkistetaan vielä maakuntakaavaehdotukseen, koskien
myös Linnakallion aluetta.
Merkitään tiedoksi.
MK-alueiden rajaukset ja ekologiset yhteydet tarkentuvat kaavaehdotukseen, kun väyläratkaisut on tehty. Väylien luontoa ja ekologisia yhteyksiä pirstovan luonteen vuoksi on tärkeää
osoittaa seudullisesti merkittävimmät yhteydet, jotka on huomioitava väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Punkalaitumen kunta
Kooste lausunnosta
Maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealuetta Punkalaitumen taajaman eteläpuolella tulisi
laajentaa Arkkuinsuon turvetuotantoalueen käsittäväksi. Turvetuotannon jälkeen aluetta voisi
hyödyntää tuulivoimatuotannossa.
A-merkinnän sijaan tulisi harkita TP- ja T-merkintöjen käyttämistä ainakin osittain: HamarintienTukuntien yritysalueella, Pohjolantien alueella sekä Kanteenmaantien ja Valtatie 2:n risteyksessä.
Viimeisintä voisi harkita myös reservialueena.

Kanteenmaahan tulisi merkitä tavoitteellinen energianpuuterminaali.

Vammalantie tulisi esittää parannettavana tienä, kuten valtatie 2.

Kanteenmaan liityntäpysäköintipaikka tulisi merkitä maakuntakaavaan.

Sekä Kanteenmaantie 2310 että Vesilahdentie 2986 tulee säilyttää kartassa kunnan kehittämisen
kannalta merkittävinä ja tunnistettuina ja kehitettävinä tieosuuksina.

Pirkanmaan liiton vastine
Esitys Arkkuinsuon liittämisestä maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealueelle huomioidaan kaavaehdotuksessa.
Taajamatoimintojen A-aluevaraus on luonteeltaan hybridimerkintä, ja se mahdollistaa työpaikkojen toteutumisen alueella. Erillisen TP- tai T-aluevarauksen osoittaminen edellyttäisi
vahvaa maakunnallista merkitystä, eikä siten ole tarkoituksenmukainen. Kanteenmaan ja
valtatie 2 risteysalueelle voidaan osoittaa TP- tai T-aluevaraus, jolla on seudullisesti merkittävä rooli. Asiasta neuvotellaan kunnan kanssa.
Maakuntakaavassa haetaan ratkaisua seudullisesti merkittävien puuterminaalien sijainneille,
jotka palvelevat erityisesti suurimpia energiapuun käyttäjiä Tampereen kaupunkiseudulla
sekä ainespuun varastointiin ja kuormaukseen soveltuvaa sijaintia radan varresta. Kanteenmaan alue sijaitsee melko kaukana seudullisesti merkittävistä käyttökohteista, mutta alue
palvelisi erinomaisesti paikallista ja alueellista tarvetta ja se on mahdollista huomioida esim.
Punkalaitumen kuntakaavoituksessa. Näin myös Punkalaitumen kunnan nykyinen rooli bioenergiatuotannon edelläkävijänä vahvistuisi edelleen. Kanteenmaan alue on mukana paikallisena terminaalina puuterminaaliselvityksessä. Alueella olisi valmiutta seudullisesti merkittäväksi TP- tai T-alueeksi, ja siitä neuvotellaan kunnan kanssa ennen kaavaehdotusta.
Vammalantie eli seututie 252 kuuluu seututienä liikennejärjestelmäsuunnitelman keinoin
edistettävien kohteiden joukkoon, eikä näitä alemman tieverkon parantamiskohteita esitetä
maakuntakaavassa.
Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla -selvityksessä Kanteenmaan
liityntäpysäköinnin rooli nähtiin paikallisena. Liityntäpysäköinnin kehittäminen on kuitenkin
liikennejärjestelmän kannalta tärkeää. Liityntäpysäköinnin merkinnästä voidaan kuitenkin
vielä neuvotella kunnan kanssa.
Kyseiset tiet esitetään maakuntakaavassa, ja siten niiden rooli palveluverkkoa yhdistävinä
väylinä on tunnistettu.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Pälkäneen kunta
Kooste lausunnosta
Pirkanmaan kehitystyössä tulee huomioida koko maakunnan kehittäminen kokonaisuutena. Tampereen keskusseudun kasvu ei poissulje muun maakunnan kehittämistä.
Olemassa olevia teitä pitäisi kehittää raideliikenteen lisäksi. Valtatie 12 on Pirkanmaan väylä itään
ja Venäjälle. Sen merkitystä tulisi korostaa, jotta peruskunnostamisesta jatkossa huolehdittaisiin.

Kunta esittää kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittämistä siten, että Pälkäneen keskustaajama on vyöhykkeen sisällä. Keskustaajama on ainoana merkittävänä keskuksena kaupungin läheisen maaseudun vyöhykkeen keskellä. Pälkäne on osa HHT-kasvukäytävää ja Valtatie 12:n toiminnallista yhdyskuntarakennetta.
Maakunnallisen maisema-alueen nykyinen rajaus on säilytettävä Roholassa, eikä sitä tule laajentaa,
jotta alueelle voidaan kehittää kevyen liikenteen yhteyksiä ja keskustaajamaa hallitusti laajentava
asuinalue. Maisema-alue rajoittaisi alueen rakentumista. Arvot eivät ole muuttuneet nykyisen
maakuntakaavan ja luonnoksen valmistelun aikana.
Mikäli Sappeen matkailukeskuksen alue ei jatkossa ole enää matkailun kehittämisalue, kuten nykyisessä maakuntakaavassa, tulee muutos perustella. Kunta pyrkii mahdollistamaan Sappeen alueen
pitkän tähtäimen kehittämisen monipuolisena useiden eri toimijoiden ja yhteyksien kokonaisuutena. Sappee on jo nyt ympärivuotinen keskus: siellä toimii kesäteatteri, luontopolut, maastopyöräily,
kalastus, laskettelu. Näiden lisäksi on menossa useita kehityshankkeita.
Vesistöjen hyödyntäminen ja vesireittien kehittäminen on osa kunnan kehityskuvaa. Tähän liittyy
mm. vesistöjen hyödyntäminen matkailussa sekä mahdollisesti venesataman tyyppisen toiminnan
rakentaminen Sappeeseen tulevaisuudessa.

Laipan erämaan kehittäminen luontomatkailun valtakunnallisenakin kohteena on tärkeää. Kiinnostus tämän tyyppiseen elämysmatkailuun tulee kasvamaan merkittävästi Suomessa. Sappee ja Laipan alue liittyvät toisiinsa merkityillä vaelluspoluilla, joita matkailijat käyttävät runsaasti. Kunta
ehdottaa, että Sappeessa säilytettävä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue yhdistyy rantaalueeseen, Laippaan ja että periaatteena lisäksi on, että pyrkimys toimintojen laajentamiselle näytetään.
Tässä vaiheessa ei tulisi osoittaa lainkaan Vehoniemen-Isokankaan harjualuetta tekopohjaveden
ottamiseen. Aluehallintovirasto on antamassa päätöksen vuoden 2015 aikana TAVASE:n lupahakemukseen tekopohjaveden tekemiseen ja vedenottoon.

Pirkanmaan liiton vastine
Maakuntavaltuuston hyväksymät kaavasuunnittelun perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat
syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön tuloksena. Perusratkaisuilla tähdätään koko Pirkanmaan maakunnan kehittämiseen.
Valtateillä 12 ja 11 on merkittävä rooli Pirkanmaan saavutettavuuden näkökulmasta, mutta
yhteysväleinä niillä ei ole todettu olevan merkittäviä puutteita lukuun ottamatta Tampereen
ja Kangasalan välistä kapasiteettiongelmaa. Valitut painotukset noudattavat liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esiin nostettuja painotuksia. Valtatiet ovat priorisoituja väyliä tieverkolla jo valtakunnallisen ja kansainvälisen luonteensa ansiosta.
Merkinnän laajentaminen on mahdollista. Asia selvitetään.

Arvoalueen uusi rajaus perustuu viimeisimpiin maakunnallisiin selvityksiin, joissa on painotettu Kostianvirran eteläpuolisten peltojen historiallista merkitystä. Luonnoksessa on pyritty
kompromissiin, jossa taajama voi joissakin kohdin rakentua arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, mutta maiseman ja rakennusperinteen ehdoilla.
Maakuntakaavaa valmisteltaessa on tunnistettu Sappeen matkailukeskus maakunnan matkailussa tärkeänä toimijana, ja Sappeen alue on osoitettu matkailupalvelujen alueen aluevarausmerkinnällä, joka turvaa kehittämisperiaatemerkintää vahvemmat edellytykset alueen
kehittämiseksi. RM-merkintää on laajennettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavan rajauksesta.
Kaavaehdotuksessa Sappeen ympäristöön Laipan ja Pälkäneveden ympäristöön voidaan
lisäksi osoittaa esim. matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue.
Alueelle voidaan osoittaa kaavaehdotuksessa matkailun kehittämisperiaatemerkintä osoittamaan matkailukeskuksen kytkeytyminen Pälkänevedelle ja sitä kautta vesistöreittejä pitkin
muualle maakuntaan ja edelleen maakuntarajan yli. Alueella voidaan kehittää satama ja
muuta vesistömatkailua tukevaa toimintaa esimerkiksi melojille. Melontareittejä maakuntakaavassa on osoitettu ainoastaan jokiosuuksille. Merkinnästä neuvotellaan kunnan kanssa.
Maakuntakaavan jatkovalmistelussa voidaan osoittaa matkailun kehittämiseen liittyvä kehittämisperiaatemerkintä Sappeen ympäristöön Pälkäneveden ja Laipan suuntiin.

Maakuntakaavaluonnoksen vesihuoltoa koskevat merkinnät perustuvat Pirkanmaan ELYkeskuksen johdolla laadittuun Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, jonka laadinnassa myös kunnat ovat olleet mukana. Tekopohjaveden muodostaminen on yksi vaihtoehto vastata kasvavan maakunnan vedenhankinnan tarpeisiin.
Vehoniemi-Isokankaan harjualueella käynnissä olevaan tekopohjavesihankkeeseen liittyy
epävarmuustekijöitä, joiden johdosta kaavan merkintätapaa muutetaan kehittämisperiaatemerkinnäksi. Hankkeen toteutumisesta riippumatta maakuntakaavassa on tarve varautua
pitkällä aikavälillä lisääntyviin vedenhankintatarpeisiin myös Vehoniemi-Isokankaan alueella.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Vehoniemen-Isokankaan harjualue sekä Pälkäneen keskusta Kostianvirtaan asti tulisi erottaa maakuntakaavassa erikseen käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Alueella sijaitsee mm. useita luonnonsuojelu- ja NATURA-alueita. Tekopohjavesilaitos pitää käsitellä maakuntakaavassa tarkemmin, koska
kaavoittajilla on käytössä tiedot siihen liittyvistä rakennelmista ja niiden vaikutuksista. Maakuntakaava määrää käsittelemään tarkasti ne hankkeet jotka tiedetään. Tämän alueen muutokset maakuntakaavaan kokonaisuutena ovat merkittäviä Pälkäneen kunnalle ja sen kuntakeskukselle.
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on maakuntavaltuuston käynnistämispäätöksen mukaisesti
kokonaismaakuntakaava, joka kattaa koko maakunnan. Erillisten alueiden irrottaminen kaavasta ei ole perusteltua. Vehoniemi-Isokankaan alueella on maakunnallisia arvoja, jotka on
osoitettu maakuntakaavassa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Ruoveden kunta
Kooste lausunnosta
Kunta pyytää lisäaikaa teknisen huollon kehittämisen kohdealueiden, pohjavesialuemerkintöjen
sekä geologisten alueiden merkintöjen vaikutusten kohtuullisuuden arviointiin maanomistajien
kannalta. Perustelut: 1. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 7.4.2015 tiedoksiannon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista. Muutoksilla on mahdollisia yhteisvaikutuksia maakuntakaavan
kanssa. Lausuntoa ei ole huomioitu maakuntakaavan valmisteluaineistossa. 2. POSKI-hanke valmistuu elokuussa 2015. Kunnan tulee varata lausuntaoikeus hankkeen mahdollisiin vaikutuksiin. 3. Gemerkinnän yksityisoikeudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty. Merkintä asettaa täyden rajoituksen
esim. soranotolle. On todennäköistä, etteivät asianosaiset maanomistajat ole kiinnittäneet huomiotaan kaavakartan merkintöihin, jotka ovat varsin huomaamattomia. 4. Teknisen huollon kehittämisen kohdealueet aiheuttavat merkittävän vaikutuksen maankäytön oikeuksiin, yksityisoikeudelliset
vaikutukset tulee selvittää. 5. MRL:n 28.5 § edellyttää että kaava on kohtuullinen omistajalle. Yksityishenkilön on hyvin hankalaa todeta vaikutuksia. Kohtuullisuuden selvittäminen merkintöjen
vaikutuksista tulee tehdä ennen kaavan lopullista hyväksymistä.

Pirkanmaan liiton vastine
Vesihuoltoa koskevat kaavamerkinnät perustuvat Pirkanmaan ELY-keskuksen johdolla laadittuun Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, jonka yhteydessä on toteutettu myös
SOVA-lain mukainen vaikutusten arviointi. Kiviaineshuollon ratkaisujen vaikutuksia on arvioitu
Pirkanmaan POSKI-hankkeen yhteydessä sekä kaavaprosessin aikana. Kaavaehdotuksesta
tuotetaan lisäksi MRL:n mukainen kokonaisvaikutusten arviointi, johon koostetaan arviot
kaavan merkittävimmistä vaikutuksista.
Pirkanmaan liitto neuvottelee Ruoveden kunnan kanssa lausunnossa mainituista yksityistaloudellisista vaikutuksista ja arvioi vaikutusten merkittävyyttä. Maakuntakaavan vaikutusten
arviointi tehdään yleisellä tasolla.
Maakuntakaavassa osoitetut pohjavesialueet perustuvat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään valtakunnalliseen rekisteriin.
Pirkanmaan POSKI-hankkeessa on järjestetty laajasti osallistumista mm. kunnille ja kiviaineshuollon yrityksille. Hanke on tutkimushanke. POSKI-hankkeen tuloksiin perustuvien kaavaratkaisujen kuuleminen tapahtuu maakuntakaavan yhteydessä.

Muutosesitys: maakuntakaavaan merkitään kaikki Pirkanmaan metsäaluevaltaisten kuntien valtion
tiet pidettäväksi hyvässä kunnossa. Kunnalle elinvoimaisuuden tae ovat toimivat liikenneyhteydet.
Kunta lausui maankäyttövaihtoehdoista kaavaselostuksen mainintaan: ”---tieverkon suunnittelun
lähtökohtana on palveluverkko sekä alueiden kytkeytyvyys toisiinsa ---”. Kansallisilla Metsästrategialla ja Biotalousstrategialla pyritään biotalouden kasvuun. Massojen käyttö edellyttää tehokkaita
logistiikkajärjestelmiä, esikäsittelyn kehittämistä ja kuljetusväylien riittävää ylläpitoa ja kehittämistä. Pohjois-Pirkanmaa on metsätalousaluetta, jonka tiestö on syytä huomioida kehitettävänä kohteena. Tieverkostoa on parannettava. Liikenneviraston nykyinen tavoite välttävästä kunnosta ei
riitä.
Kantatie 66 on pohjavesien osalta suojaamaton, ja muodostaa riskin. Riski tulisi huomioida pohjavesialuemerkinnöissä. Visuveden kohdalla sillat ovat riskitekijöitä. Täten tie tarvitsee kunnostamismerkinnän.

Vilppulaan johtava tie tulisi huomioida maakunnallisesti merkittävänä liikenneväylänä. Se verkottaa
paikalliskeskuksia, työmatkaliikenne käyttää tietä, ja jatkossa puuta kuljetetaan Ruovedeltä Vilppulan ainespuuterminaaliin.

Pirkanmaan liitto neuvottelee kaikkien kuntien kanssa ennen kaavaehdotuksen nähtäville
asettamista. Ruoveden kunta voi tuoda lausuntonsa/ näkemyksensä esille tähän neuvotteluun. Lisäksi kunnalla on mahdollisuus lausua merkintöjen vaikutuksista kaavaehdotuksen
kuulemisen yhteydessä.
Kaikkien alemman tieverkon teiden merkitseminen maakuntakaavaan ei ole tarkoituksenmukaista tai aja eteenpäin niiden kunnon parantamista. Maakuntakaavassa esitetään palveluverkon kannalta keskeiset tieyhteydet. Alemman tieverkon kohteiden osalta merkittävässä
roolissa on Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka kautta tällaisia kohteita ja
prioriteetteja pyritään edistämään.

Kantatiellä 66 ei ole todettu olevan merkittäviä rakenteellisia tai kapasiteettiongelmia, joiden
vuoksi kantatie tulisi priorisoida kehittämiskohteeksi. Pohjavesialueilla kulkee lukuisia vanhoja
teitä, jotka on hyvän rakennettavuuden vuoksi rakennettu näille sijainneille, mutta joilta
valitettavasti puuttuu pohjaveden suojaus. Kaikkien pohjavesialueita halkovien teiden osalta
neuvotellaan pohjavesien suojaukseen liittyvästä määräyksestä Pirkanmaan ELY-keskuksen
kanssa.
Maakuntakaavassa esitetyt tieyhteydet on priorisoitu suhteessa muihin tieyhteyksiin. Vilppulaan johtava seututie 344 on esitetty maakuntakaavassa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Teiskoon johtava tie tulisi huomioida maakunnallisesti merkittävänä liikenneväylänä. Teiskon ja
Sorilan energiapuuterminaalit tulevat lisäämään kuljetuksia Koillis-Pirkanmaalla. Tie verkottaa
paikalliskeskuksia.

Teiskoon johtava seututie 338 on esitetty maakuntakaavassa ja siten priorisoitu suhteessa
muihin tieyhteyksiin.

Kunta ehdottaa että maakuntakaavassa esitetään rakennettavaksi toimiva ratayhteys Porin ja Jyväskylän välille sekä että radan yhteyteen tehdään Virroille varaus ainespuuterminaalille. Perustelu:
Äänekosken sellutehdas tulee lisäämään kuljetuksia. Sellua kuljetetaan ulkomaille. Pori-Haapamäki
-radan merkitys on selvitettävä. Rautatieyhteyksillä ja ainespuuterminaalilla olisi suuri merkitys
alueen puukuljetuksille ja siten metsien taloudellinen merkitys kasvaisi.
Kehitysehdotus: maakuntakaavan seuraavaan päivitykseen selvitetään maakunnan tasolla biotalouden ja metsätalouden kasvun mahdollisuuksiin vaikuttaminen maakuntakaavan ohjauksella, tai
vaihtoehtoisesti laaditaan Pirkanmaan biotalouden strategia, joka huomioisi myös muut biotalouden alueet. Perustelu: kaavaan varten on selvitetty energia- ja luonnonvaroista tuulivoima, turvetuotanto, kiviaineshuolto, kaivostoiminta, pohjavedet ja vedenhankintavesistöt, mutta ei talousmetsiä. Metsät tuovat merkittäviä tuloja ja työpaikkoja. tulevaisuudessa biotalous luo kasvua.
Muutosesitys: maakuntakaavasta poistetaan MK-alue liitekartan osoittamalta alueelta Kuruntien
pohjoispuolelta keskustaajaman länsipuolelta. Perustelu: Mahdollisuus työpaikkarakentamiseen
säilyisi.
Kunta esittää, että POSKI-hankkeeseen perustuvat maa-aineisten ottamiseen soveltuvat alueet
käydään yksityiskohtaisesti läpi nykyisten merkintöjen ja ottamislupien pohjalta. Perustelu: tällä
hetkellä kunnassa on 68 kiviainesottoaluetta, mutta luonnoksessa ottamiseen soveltuvia alueita ei
ole nimetty ainoatakaan (huom. koskee sora- ja hiekkavaroja).

Äänekosken biotuotetehtaan vaikutustenarvioinnissa on todettu tehtaan tuottavan noin 8
junakuljetusta päivässä. Nämä kuljetukset suuntautuvat alustavasti Helsingin satamaan. Pori–
Haapamäki-radalle on esitetty merkintä ”Ratareitti”, joka mahdollistaa radan avaamisen,
mikäli sille myöhemmässä vaiheessa syntyy tarve.

Kunta esittää, että merkinnöin osoitettujen, pohjavesiä ja sora- ja hiekkavaroja koskevien alueiden
vaikutuksia arvioidaan, myös yksityisoikeudellisia vaikutuksia. Perustelu: MRL:n 28.5 § edellyttää
että kaava on kohtuullinen omistajalle. Yksityishenkilön on hyvin hankalaa todeta vaikutuksia.
Kohtuullisuuden selvittäminen merkintöjen vaikutuksista ja mahdollisista korvauksista sopiminen
tulee selvittää ennen kaavan lopullista hyväksymistä
Kunta pyytää saada osallistua POSKI-hankkeen loppuselvityksen valmisteluun. Kunta ei ole ollut
mukana työryhmässä, eikä hankkeesta ole pyydetty lausuntoa. Ruovedellä on maakunnan suurimmat pohjavesi- ja soravarannot.

POSKI-hankeen selvitystyö tulisi saattaa loppuun mm. Siikakankaan osalta, ja vasta sitten harkita
tarvittavat aluevaraukset teknisen huollon kehittämisen kohdealueiksi.

Merkitään tiedoksi.

Kaavaehdotukseen TP-aluetta laajennetaan ja MK-aluetta kavennetaan, yhteen sovittaen
muu maankäyttö ja maisemalliset arvot.
Maakuntakaavan kiviaineshuollon varaukset perustuvat Pirkanmaan POSKI-hankkeessa tehtyihin tutkimuksiin ja arviointeihin. Olemassa olevat ottamisalueet on otettu huomioon tässä
työssä. Ottamiseen soveltuviksi arvioidut kohteet on valikoitu laajan kriteeristön pohjalta.
Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu maa-ainesten ottamiseen seudullisesti merkittävät
(ottomäärä yli 500 000 k-m3), kokonaiset muodostumat. Muodostumissa hajallaan olevien
kohteiden ottamismahdollisuuksien arviointi tehdään paikallisesti yleiskaavoituksen tai ottamislupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Maakuntakaava ei aiheuta muutosta olemassa
oleviin maa-aineslupiin tai lupamenettelyyn.
Kaavaehdotuksesta tuotetaan MRL:n mukainen kokonaisvaikutusten arviointi, jossa arvioidaan merkittävimmät vaikutukset. Pirkanmaan liitto neuvottelee Ruoveden kunnan kanssa
lausunnossa mainituista yksityistaloudellisista vaikutuksista ja arvioi vaikutusten merkittävyyttä. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi tehdään yleisellä tasolla.
Pirkanmaan POSKI-hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina ainoastaan hanketta rahoittaneet tahot. POSKI-hankkeen kuntakohtaisista tuloksista ja kaavaluonnokseen suunnitelluista kiviaineshuollon aluevarauksista keskusteltiin kaikkien maakunnan kuntien kanssa keväällä
2014 järjestetyissä tilaisuuksissa. Myöhemmin kiviaineshuollon kysymykset olivat esillä kaavaluonnoksesta järjestetyissä kuntaneuvotteluissa. Myös Ruoveden edustajien kanssa on käyty
läpi kiviaineshuollon kysymyksiä em. tilaisuuksissa. Pirkanmaan POSKI-hanke on saatettu
päätökseen elokuussa 2015, eikä sen puitteissa järjestetä enää osallistumista.
POSKI-hankkeen maaperämuodostumia ja pohjavesialueita koskevat tutkimukset on toteutettu pääosin vuoden 2013 aikana. Hanke on päättynyt elokuussa 2015. Maakuntakaavan vesihuollon aluevaraukset perustuvat Pirkanmaan ELY-keskuksen johdolla laadittuun Pirkanmaan
vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, joka on vesihuoltolain mukainen yleissuunnitelma.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kunta esittää pohjavesien vaikutusten arviointia, myös yksityisoikeudellisia vaikutuksia ja pyytää
lisäaikaa lausunnon antamiselle pohjavesien osalta. Perusteluina mm. esimerkkinä Nuottiharju B:n
alue, joka kairaustulosten perusteella soveltuu erinomaisesti maa-ainesten ottoon, mutta on osoitettu vedenhankintaan. Merkintä tuo maanomistajan etua koskevan ja elinkeinoharjoittajan toimintaa mahdollisesti vaikeuttavan MRL:n 33 §:n ehdollisen rakentamisrajoituksen.
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Pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu Pirkanmaan POSKI-hankkeen yhteydessä sekä
kaavaprosessin aikana. Kaavaehdotuksesta tuotetaan MRL:n mukainen kokonaisvaikutusten
arviointi, johon koostetaan arviot kaavan merkittävimmistä vaikutuksista.
Pirkanmaan liitto neuvottelee Ruoveden kunnan kanssa lausunnossa mainituista yksityistaloudellisista vaikutuksista ja arvioi vaikutusten merkittävyyttä. Maakuntakaavan vaikutusten
arviointi tehdään yleisellä tasolla.
Nuottiharju B -alueelle on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu tärkeä vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue sekä teknisen huollon kehittämisen kohdealue, vedenhankinta/
pohjavesialue. Kummankaan merkinnän määräyksessä ei ole MRL 33 §:n mukaista ehdollista
rakentamisrajoitusta.

Kunta esittää Nuottiharjun, Pakosen, Siikakankaan ja Särkikankaan alueilta teknisen huollon kehittämisen kohdealue -merkinnän poistamista.
(Lausunnossa on tässä kohdassa referoitu Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa sekä
kaavaluonnoksen sisältöä, jossa on otettu mukaan kaikki kolme vesihuollon suunnitteluvaihtoehtoa. Kunnan mukaan voidaan olettaa, että pohjaveteen perustuva vaihtoehto on epätodennäköisin
epävarmuustekijöiden vuoksi: näitä ovat maakuntarajan ylittävän vedenhankinnan vastustus ja
suuremmat kustannukset. Poistamista perustellaan myös sillä, että määräyksellä on suuri vaikuttavuus siihen nähden, että vedenhankinnan toteutuminen on epätodennäköistä. Merkintä todennäköisesti vaikeuttaa alueiden käyttöä ja maanomistajien elinkeinon harjoittamista. Pohjavesitiedoissa on epävarmuutta. Pohjaveden ottaminen mahdollisesti vaikuttaisi Siikanevan soidensuojelualueen vesitasapainoon epäedullisesti ja suojeluarvoja heikentävästi.)
Muutosesitys: kaavaan merkitään uusi työpaikka-alue Pihlajalahdentien varteen (liitekartta). Alueella on riittävästi tilaa työpaikkatoimintojen varauksille. Alueella on tarvetta mikro- ja pienteollisuuden toimintojen tukemiseen ja laajentuminen nähdään tarpeellisena.
Muutosesitys: lisätään puuttuvat, nykyiset asutusaluemerkinnät Kirkonkylään. Kaavasta puuttuu
Ruhalan-Kautun oikeusvaikutteisen yleiskaavan taajamatoimintojen alue, joka tulee lisätä. Alueiden
sijainti on hyvä, kaikki ovat KT 66:n varrella ja alueilla on palveluita, kunnallistekniikka ja infra.
Lisäasutukselle ja työpaikkatoiminnoille on riittävästi tilaa.
Muutosesitys: merkitään kaavaan Visuvedelle nykyinen työpaikka-alue, nykyinen Niemi-Jarkon
asemakaava-alue sekä uusina merkintöinä uusi työpaikka-alue ja taajamatoimintojen alue (liitekartta). Visuvesi on kunnan toiseksi suurin työpaikka- ja asutusalue palveluineen ja aktiivisine kylätoimintoineen. Entinen tehdasalue on kasvanut voimakkaasti, uutta teollisuustilaa on rakennettu.
Bioteknologian tulevaisuuden tarpeisiin ja raakajalosteiden tarpeisiin tarvitaan uusi varaus Visuveden pohjoispuolelle. Alueella on voimalinjavaraus ja riittävä infra. Vuolleniemi nähdään tulevaisuuden asumiselle soveltuvana.

Pirkanmaan liitto neuvottelee kaikkien kuntien kanssa ennen kaavaehdotuksen nähtäville
asettamista. Ruoveden kunta voi tuoda lausuntonsa/ näkemyksensä esille tähän neuvotteluun. Lisäksi kunnalla on mahdollisuus lausua mm. pohjavesivaikutuksista kaavaehdotuksen
kuulemisen yhteydessä.
Merkinnät perustuvat ELY-keskuksen laatimaan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, jossa kunnat ovat olleet tiiviisti mukana. Alueet on osoitettu kaavaluonnoksessa
kehittämisperiaatemerkinnällä, jonka keskeinen sisältö on varautuminen mahdolliseen seudulliseen vedenhankintaan. Alueiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää
kuitenkin merkittäviä lisäselvityksiä. Merkinnät säilytetään kaavaehdotuksessa.

Pihlajalahdentien TP-alueen rajausta tarkistetaan länteen päin.

A-alueiden rajauksia tarkistetaan; maakuntakaavassa kuitenkin yleispiirteinen esitystapa.
Muusta rakenteesta erillisiä, vain paikallisesti merkittäviä tai hyvin pienialaisia alueita, ei
osoiteta taajamatoimintojen alueina maakuntakaavassa.
A-alueiden rajauksia tarkistetaan; maakuntakaavassa kuitenkin yleispiirteinen esitystapa.
Muusta rakenteesta erillisiä, vain paikallisesti merkittäviä tai hyvin pienialaisia alueita ei
osoiteta taajamatoimintojen alueina maakuntakaavassa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Muutosesitys: merkitään kaavaan Jäminkipohjaan nykyinen työpaikka-alue ja taajamatoimintojen
alue. Alueella on virinnyt yritystoimintaa ja mm. satamatoimintaa. Alue kehittyy voimakkaasti ja
tukee matkailuelinkeinoja. Kunnan tulevassa suunnitelmassa alue tullaan merkitsemään matkailun,
asutuksen ja työpaikka-alueiden merkinnöillä.
Muutosesitys: Jäminkipohjan satama ja satamaan johtava veneväylä merkitään maakuntakaavan
liitetietoihin. Entisen sahan alueelle on viime vuosina muodostunut pienimuotoinen satamapalveluiden alue. Sen kehittymiselle on hyvät edellytykset, mm. syvävesiväylä, kunnallistekniikka ja tieyhteydet.
Muutosesityksenä maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristön (korj. arvokkaan kulttuurimaiseman) suunnittelumääräykseen lisätään teksti: ”Merkinnästä ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia. Alueilla tarvittava uusi rakentaminen sopeutetaan ympäristöönsä suunnittelun
keinoin.” Perustelu: Valtioneuvoston periaatepäätös 1/500/95 koskien kansallisen tason maisemaalueita. Kohtaan on liitetty luettelo ja kartta luonnoksen arvokkaista kulttuurimaisemista.

Muutosesityksenä rakennettujen kulttuuriympäristöjen suunnittelumääräykseen lisätään teksti:
”Merkinnästä ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia. Alueilla tarvittava uusi rakentaminen sopeutetaan ympäristöönsä suunnittelun keinoin.” Rakennettu kulttuuriympäristö koostuu
samoista elementeistä kuin edellä mainitut maisema-alueet. Suunnittelumääräykset ja ohjeet eivät
saisi olla ristiriitaisia. Ko. alueilla tulisi ensisijaisesti noudattaa Vnp 1/500/95:n ja toissijaisesti Vnp
22.12.2009 periaatteita, jotka koskevat valtakunnallisesti merkittäviä kohteita. Kohtaan on liitetty
luettelo ja kartta luonnoksen arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä.
Muutosesitys: maakuntakaavaan merkitään uusi matkailualue RM-kohdealuemerkinnällä Helvetinjärven kansallispuiston Kankijärven pohjoispäähän (liitekartat). Kunnan tulevassa suunnitelmassa
alue tullaan huomioimaan matkailua palvelevana alueena. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat
laaditaan vuonna 2016.
Muutosesitys: maakuntakaavaan merkitään Muroleeseen maaseutuasumisen kehittämisen kohdealue. Tätä puoltaa kaunis kulttuurimaisema, sijainti Näsijärven läheisyydessä ja etäisyys Tampereen
keskusta-alueesta. Alueelle suunnitellaan kunnallistekniikan toteutusta ja se aiotaan merkitä asumisalueeksi maankäytön kehittämissuunnitelmassa.

Muutosesitys: moottorikelkkareitistö selvitetään erillisenä hankkeena ja liitetään kaavaan reittivarausmerkinnällä. Yli kuntarajojen ylittävän reitistön varaaminen kaavaan on tarpeellista. Tulisi
hyödyntää Kelkkareitistön (URA-hanke) selvitystä vuodelta 2010–2012. Kesäaikaan reitistöä voisi
hyödyntää maastopyöräilyreittinä.
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Jäminkipohjan työpaikkakeskittymä jää seudullisen tason joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle, ja alueelta on viime vuosien aikana kadonnut runsaasti työpaikkoja sekä palveluja ja
väestöä. Seudullisesti merkittävä TP-merkintä ei liene perusteltu, mutta eri toimintoja mahdollistava kylämerkintä on mahdollista osoittaa alueelle. Myös tällöin alueen seudullinen
merkitys korostuu. Asiasta neuvotellaan kunnan kanssa.
Vesiväylät on esitetty Liikenneviraston virallisten viitoitettujen väylien pohjalta. Jäminkipohjan sataman roolista ja kehityksestä neuvotellaan kunnan kanssa.

Arvokkaiden kulttuurimaisemien osoittamista maaseutualueiden erityisominaisuutena ei
voida pitää sitovana rajoituksena alueiden käytölle. Suunnittelumääräyksellä ei ratkaista
esimerkiksi yksittäisten kohteiden suojelua, eikä sillä ole suojelumääräyksen sisältöön verrattavia kohtuuttomia haittavaikutuksia maanomistajalle.
Arvokkaan kulttuurimaiseman suunnittelumääräys tähtää muutosesityksessä mainittuun
kuntasuunnittelun keinoin sopeuttamiseen. Yksittäisten kohteiden osalta maisemakysymykset ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Lisäyksiä ei pidetä tarpeellisina.
Arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen osoittamista taajama-alueiden erityisominaisuutena
ei voida pitää sitovana rajoituksena alueiden käytölle. Suunnittelumääräyksellä ei ratkaista
esimerkiksi yksittäisten kohteiden suojelua, eikä sillä ole suojelumääräyksen sisältöön verrattavia kohtuuttomia haittavaikutuksia maanomistajalle.
Arvokkaan rakennetun ympäristön suunnittelumääräys tähtää muutosesityksessä mainittuun
kuntasuunnittelun keinoin sopeuttamiseen. Lisäyksiä ei pidetä tarpeellisina.
Palautteen perusteella on tarpeen keskustella kunnan kanssa arvokkaita kulttuuriympäristöjä
koskevista määräyksistä ja merkinnöistä.
RM-aluetta koskevista suunnitelmista ja mahdollisesta osoittamisesta maakuntakaavassa
neuvotellaan kunnan kanssa.

Pirkanmaan maakuntakaavaluonnokseen on osoitettu kolme maaseutuasumisen kehittämisen kohdealuetta. Kohdealue-merkinnän käytöllä pyritään edistämään maakunnallisesti strategisesti tärkeän asian säilymistä, nykyisen infran kehittämistä tai ristiriidan ratkaisemista,
joka saattaa edellyttää ylikunnallista yhteistyötä. Kehittämismerkintöjen runsas lisääminen
maakuntakaavaan voi vähentää niiden strategista painoarvoa. Merkinnän puuttuminen ei ole
esteenä kehittämishankkeille, joiden tavoitteet ovat linjassa myös maakuntakaavan tavoitteiden kanssa, mm. alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisen suhteen. Pirkanmaan liitto käy
vielä huolellisesti läpi maaseudun kehittämismerkinnät. Uusien merkintöjen edellytyksenä on,
että alueen palvelujen ja vesihuollon kehittymiselle on olemassa vahva pohja.
Reitistön tarve on tunnistettu. Maakuntakaavan valmisteluun käytettävissä olevien resurssien
puitteissa ei kuitenkaan ole ollut mahdollista toteuttaa maakunnallisen moottorikelkkailureitistön selvitystä, jonka pohjalta kaavamerkintä olisi voitu osoittaa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Muutosesitys: Kaanaan liityntäpysäköinti lisätään kaavaan. Varaus seututien 338 ja paikallistien
3382 liittymään antaisi Ruovedeltä matkaaville mahdollisuuden liittyä Tampereen joukkoliikenteen
kuljetuksiin (karttaliite).
Muutosesitys: Ruoveden ampurata merkitään maakuntakaavaan. Rata on seudullisesti merkittävä
alueen metsästysseuroille ja harrastajille. Radalla ammutaan 10 700 laukausta vuodessa. Rata on
etäällä asutuksesta ja sijaitsee alueella, jolla ei ole ristiriitaa muun maankäytön suhteen.
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Kaanaan liityntäpysäköintipaikka ei noussut esiin Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla -selvityksessä, mutta kyseisen liityntäpysäköintipaikan lisäämistä
selvitetään. Asiasta keskustellaan yhdessä kunnan ja kaupungin kanssa.
Ampumarataverkoston selvittämistä jatketaan osana maakuntakaavatyötä. Ruoveden ampumarata otetaan uudelleen tarkasteluun.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Sastamalan kaupunki
Kooste lausunnosta
Maakunta tarvitsee vahvan veturin (Tampere ja ydinkaupunkiseutu) lisäksi riittävän elinvoimaisia ja
vahvoja seutukeskuksia, jotta maakunnassa voidaan taata elinvoimainen toimintaympäristö asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Sastamalan keskustaajamaa Vammalaa tulee kehittää vahvana seutukeskuksena.

Pirkanmaan liiton vastine
Maakuntakaavaluonnos on kaupungin lausunnon mukainen. Maakuntakaavan perusratkaisussa Sastamalan Vammala on kehitettävä seutukeskus.

Sastamalan kaupunki edellyttää, että kaavaselostuksen liiteosan palvelukeskusverkkokartta muutetaan siten, että Vammala on kaupunkitasoinen seutukeskus, Mouhijärvi alakeskus, Keikyä paikalliskeskus, Kiikka, Kiikoinen, Suodenniemi ja Karkku pieniä paikalliskeskuksia ja Stormi on kylä.

Vammala on tunnistettu maakuntakaavan perusratkaisuissa Lounais-Pirkanmaan seutukeskukseksi, mutta itse kaavassa eritasoisia kaupunkikeskuksia ei ole eroteltu toisistaan. Alakeskuksina on osoitettu kaupunkiseudun suuret alakeskukset (väestöennuste noin yli 15000
asukasta) sekä Viiala kaavan painopisteiden mukaisesti HHT-vyöhykkeen voimakkaasti kasvavana asemanseutuna. Mouhijärvi on osoitettu taajamatoimintojen alueena, ja sen merkitys
on tunnistettu mm. vähittäiskaupan alarajoissa, jotka ovat samat kuin Vammalan taajamalla.
Maakuntakaavassa on käytetty vain yhdentyyppistä paikalliskeskus-merkintää, osoittamaan
nykyisiä pieniä kuntakeskuksia. Kiikka, Kiikoinen ja Karkku on Sastamalan erillisinä taajamina
osoitettu taajamatoimintojen alueina ja siten seudullisesti merkittävinä. Stormi on tunnistettu seudullisesti merkittäväksi kyläksi ja osoitettu sellaisena maakuntakaavassa. Suodenniemi
voidaan muuttaa kylästä taajamaksi.
Maankäytön strategiset painopisteet -kartta perustuu kaavaluonnoksen pohjaksi hyväksyttyihin maankäytön perusratkaisuihin. Maankäyttövaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista tuotettu
aineisto on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla helmikuussa 2014, minkä pohjalta maakuntavaltuusto määritti maakuntakaavaluonnoksen laadintaa varten tarvittavat perusratkaisut 28.4.2014.
Äetsän nimi voidaan muuttaa kartoilla Keikyäksi.

Maankäytön strategiset painopisteet -karttaan tulee pieninä paikalliskeskuksina lisätä Kiikoinen ja
Suodenniemi. Äetsä tulee muuttaa paikalliskeskukseksi ja nimi Keikyäksi. Karttaan tulee lisätä valtatie 11 teiden joukkoliikenteen laatukäytäväksi ja Porin suunta merkittäväksi ylimaakunnalliseksi
kehittämissuunnaksi. Selostuksen liikenne ja logistiikka kohdasta on jätetty kokonaan mainitsematta valtatie 11.

Kiikoinen ja Suodenniemi vastaavat kokoluokaltaan väestö- ja palvelukehitykseltään suurempia kylätason kohteita. Vertailu on maakunnallinen.

Kartasta, jossa on esitetty Suomen keskeinen liikenneverkko, puuttuu myös kokonaan valtatie 11.
Silti tielle on osoitettu kaksi uutta eritasoliittymää (Häijää ja Kiikoinen). Häijään toimivaa kiertoliittymää ei tule korvata eritasoliittymällä. Esitämme, että eritasoliittymä poistetaan maakuntakaavasta. Samoin Kiikoisten Vuolteen alueen varaus tuntuu tarpeettomalta.

Valtatien 11 puuttuminen kyseisestä kohdasta on virhe, ja tie lisätään tekstiin.
Valtatie 11 on jäänyt epähuomiossa pois keskeisen liikenneverkon tekstiosuudesta. Valtatie
11 on kuitenkin merkittävä ylimaakunnallinen yhteyssuunta. Valtatien 11 puuttuminen kyseisestä kohdasta on virhe, ja tie lisätään tekstiin.
Häijään kiertoliittymä on nykyisellään toimiva ja vastaa tarpeeseen. Pitkällä aikavälillä on
kuitenkin tarpeen varautua liikennemäärien kasvuun sekä varata tila eritasoliittymälle, mikäli
maankäyttöä liittymäalueella kehitetään merkittävästi. Kyseessä on liittyminen valtatielle,
jonka liikenteen sujuvuus osana valtakunnan verkkoa tulee turvata.

Suodenniemi on merkitty taajamatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Suodenniemen kohdalle
tulee merkitä kohdemerkinnän sijaan taajamatoimintojen alue A liitekartan mukaisesti.

Kiikoisten eritasoliittymän osalta on vastaavasti kyse liittymisestä valtatiehen. Liikennemäärien vaatiessa on paikalla hyvä varautua eritasoliittymän tarpeeseen. Liittymää voidaan kehittää myös tasoratkaisuna niin kauan, kuin liikennemäärät ja liikenneturvallisuus sen sallivat.
Suodenniemi voidaan osoittaa taajamana.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Maakuntakaavaluonnoksen aluevarausrajaukset eivät kaikilta osin vastaa Sastamalan kaupungin
päätöksiä ja kehittämissuunnitelmia. Aluevarauksissa tulee tarkemmin ottaa huomioon Sastamalan
kaupunkirakennesuunnitelma 2030 sekä voimassaolevat ja valmistellut osayleiskaavat.

Taajamatoimintojen alueita tulee muuttaa Mouhijärven alueella liitekartan mukaisesti. Suunnitelmissa on Uotsolan ja Häijään rakenteellinen yhdistäminen, rinnakkaisväylä ja siihen liittyen valtatien alitus nykyisen Tiisalantien ja valtatien risteyskohdasta hieman itään päin. Maakuntakaavakarttaan tulee kyseiseen kohtaan merkitä alikulun yhteystarve.
Taajamatoimintojen alueeksi tulee maakuntakaavassa osoittaa Särkijärven ja valtatien 11 välinen
alue (ainakin sen länsipuoli), koska se on kytkettävissä suunniteltuun rinnakkaisväylään kuten myös
Tiisalantien ja Saikkalanjoen välinen alue, jonka aluevarausta tulee laajentaa Saikkalanjokeen päin.
Joen varteen jätetään viheryhteys (virkistysalue).

43/63

Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)
Kaavatyölle asetetut maakunnalliset tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ovat olleet tärkeinä lähtökohtina kaavaluonnoksen laadinnalle. Maakuntakaavan osallistumisja arviointisuunnitelmaan kirjatut kaavatyön tavoitteet (MKH 12.11.2012) ja kaavan sisältöä
linjaavat perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön
tuloksena. Kaavasuunnittelu- ja selvitystyöprosessin aikana on selvitetty kaikkien Pirkanmaan
kuntien kantoja ja näkemyksiä, jotka on kaavaluonnoksessa pyritty sovittamaan yhteen kaavan tavoitteiden kanssa. Kaavaluonnoksessa esitetyt maankäyttövaraukset osoittavat maakunnan strategista tahtotilaa, jossa saattaa olla eroavuuksia yleiskaavalliseen tarkastelutasoon nähden.
Mouhijärven ja Häijään keskustoja yhdistävällä vyöhykkeellä A-alueita voidaan vahvistaa ja
aluerajauksia tarkistaa. Tutkitaan, voidaanko esittää aluevarauksia Ar-varauksina, jolloin
toteuttamisehtona olisi alikulku. Maakuntakaava ei muutoin ota kantaa valtateiden alikulkuratkaisuihin, vaan ne ratkotaan paikallisesti ELY-keskuksen kanssa.
Mouhijärven ja Häijään keskustoja yhdistävällä vyöhykkeellä A-alueita voidaan vahvistaa ja
aluerajauksia tarkistaa Särkijärven länsipäässä ja Saikkalanjoen suunnalla.

Taajamatoimintojen aluetta tulee laajentaa Häijäässä Rieniläntiestä itään ja pohjoiseen sekä valtatien pohjoispuolelle Huhtalankujan varteen. Häijäänmäen alue tulee myös osoittaa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueena tai vähintäänkin reservialueena (AR).
Taajamatoimintojen alueet tulee laajentaa Sastamalan keskustaajaman rakenneosayleiskaavan
aluevarausten mukaisiksi Kallialassa ja Roismalan alueella. Laajennukset on esitetty liitekartalla.

Valtatien 11 pohjoispuolelle (Huhtalankuja) ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa uusia aluevarauksia.
Häijäänmäki voidaan osoittaa Ar-aluevarauksena.
Kallialan alueen laajentaminen pohjoiseen päin on mahdollista; taajaman ja arvoalueen rajauksista neuvotellaan kunnan kanssa. Kulttuuriympäristömerkintöjä on pienennetty suhteessa
voimassa olevaan kaavaan.

Keskustatoimintojen aluerajaus ulottuu keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa etelässä pitemmälle kuin maakuntakaavan luonnoksessa. Toisaalta C-alue on maakuntakaavassa pohjoisessa
osayleiskaavan aluevarausta laajempi.

Maakuntakaavassa osoitetaan keskusta-alueiden seudullisesti merkittävät ydinosat. Esimerkiksi yleiskaavojen keskusta-alueiden rajauksissa voi olla tähän nähden eroja. Alueet on rajattu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti toiminnallisin, laadullisin ja määrällisin kriteerein (ks. YM:n opas ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus”) – tässä tapauksessa
pääasiassa palveluiden saavutettavuuden, kaupunkirakenteen monipuolisuuden ja joukkoliikenteen palvelutason perusteella (ks. Pirkanmaan palveluverkko 2040 -selvitys). Maakuntakaavan keskeisenä tavoitteena on tukea Vammalan asemanseudun kehittymistä.
Merkitään tiedoksi.

Kaupallisten palveluiden mitoitukset ja määräykset ovat Sastamalan osalta samansuuntaiset kuin
mitä kaupungin omissa tulevaisuuden suunnitelmissakin on.
Maakuntakaavaan tulee lisätä Mouhijärvi – Häijää – Salmi osayleiskaavan ehdotuksen mukainen
työpaikka-alue tai vähintään teollisuusalue Salmin risteysalueelle liitekartan mukaisesti.
Palvelujen-, työpaikka-, teollisuus- ja varastoalueisiin tulee liittää näkemys siitä milloin kyse on
seudullisesti merkittävästä rakentamisesta.
Melontareitit sisältävät hyvinkin pieniä uomia, joiden käyttökelpoisuus seudullisena, virkistyksen ja
luontomatkailun kannalta merkittävänä melontakelpoisena reitistönä ei ole maakuntakaavaaineiston perusteella arvioitavissa. Virkistykseen liittyvää selvitysaineistoa ei ole muun selvitysaineiston tapaan julkaistu, mikä vaikeuttaa esitettyjen aluevarausten ja reitistöjen arviointia.

Salmin risteysalueelle ei ole maakuntakaavan tavoitteiden mukaista osoittaa uutta erillistä
TP-aluetta. Paikallinen maankäyttö on mahdollista.
Kaavaselostukseen voidaan lisätä seudullisuutta koskeva kuvaus.
Maakuntakaavan melontareitit on osoitettu Pirkanmaan melontareittioppaaseen ja Vesistömatkailun edellytykset Pirkanmaalla -selvitykseen sekä muuhun käytettävissä olevaan retkeilyä käsittelevään aineistoon pohjautuen. Sastamalaan osoitetut Kymmenen järven ja kymmenen joen reitti sekä Kokemäen joen reitti ovat käytössä olevia reittejä, joista löytyy reittikuvauksia myös melontakirjallisuudesta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Jatkosuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota Karkun opistoalueiden mahdollisuuksiin toimia osana
matkailukokonaisuutta, ja selvittää sen mahdollisuudet toimia matkailukäytössä erityisesti kesäaikaisesti lukukausien ulkopuolella.

Karkun opiston alue sisällytetään matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen.

Kaivosaluetta (EK) koskevan määräyksen yhteydessä olisi hyvä täsmentää, mitä kaivosalueen lähialueilla tulee ottaa huomioon. Rikastamotoiminta aiheuttaa tulvavaara-alueen, joka rajoittaa lähialueen rakentamista. Tulisi harkita, osoitetaanko se maakuntakaavassa ja kuinka laajalle rakentamisrajoitus ulottuu.

Lausunnossa esitetty huomio on erittäin aiheellinen. Selvitetään kaavaehdotukseen kaivostai kylämerkinnän suunnittelumääräyksen täsmentämistä.

Sastamalan kaupunki pitää maaseutualue (M) -merkintää hyvänä mahdollistavana kuntakaavoituksen suunnittelumääräyksenä.
Maakuntakaavaan tulisi merkitä Mouhijärven ampumarata (Kankaantie 167), Nevan Ampumarata
ja Haukkalan Ampumarata Matinsuon ampumakeskuksen lisäksi. Näiden lisäksi Sastamalan kaupunki esittää uutta seudullista ampumaratavarausta valtatien 12 eteläpuolelle maa- ja kalliokiviainesten ottoalueelle Kiikkapääntien risteyksen läheisyyteen (liitekartta). Samalle alueelle esitetään myös moottorirata-aluetta. Ampuma- ja moottorirata-alueiden osalta tulee määrittää seudullisesti merkittävyyden kriteerit.

Merkitään tiedoksi.

Tuulivoimaloiden alueiden (tv) rajauksessa ei ole otettu huomioon sitä, että asuinrakentaminen on
rakentamisrajoituksesta huolimatta mahdollista jopa aivan merkityn alueen rajalle, jolloin tuulivoimaloiden rakentaminen kaavaan merkitylle alueelle voi muuttua mahdottomaksi. Jotta kaavaan
merkittyjen tuulivoima-alueiden toteutumismahdollisuus olisi turvattua, tulisi alueiden ympärillä
olla puskurivyöhyke, jolla olisi voimassa rakentamisrajoitus.

Ajatus puskurivyöhykkeestä on hyvä, mutta maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioiden
vyöhykettä ei pystytä osoittamaan. Viranomaisen täytyy rakennuslupaa myöntäessä huomioida muu maankäyttö ja siihen kohdistuvat vaikutukset.

Suodenniemen Kortekallion Tuulivoimaosayleiskaavan on tarkoitus valmistua syksyllä 2015 ja maakuntakaavaan on syytä merkitä valmiin osayleiskaavan rajaus kun se on vahvistettu. Hankkeen
edetessä myllyjen määrä on vähentynyt ja alue on suppeampi kuin maakuntakaavassa esitetty
rajaus.

Maakuntakaavaehdotukseen merkitään tuulivoimaosayleiskaavan viimeisimmän kaavavaiheen mukainen aluerajaus.

Yhdysvesijohtojen ja siirtoviemärien linjaukset tulee korjata jo toteutuneiden ja toteutusasteella
olevien linjausten mukaisiksi. Lisäksi Kiikoinen-Kiikka yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin ohjeellinen
linjaus tulee korjata sijainniltaan oikeaksi ja kaavamerkintä tulee muuttaa ohjeellisesta todelliseksi,
sillä linjauksen sijaintiin tai toteuttamiseen ei liity enää epävarmuutta. Sijainnit liitekartoilla.

Tarkistetaan ja tehdään tarvittavat korjaukset kaavassa osoitettaviin yhdysvesijohtoon ja
siirtoviemärilinjaukseen.

Tampereen keskusjätevedenpuhdistamon purkuputken sijaintipaikaksi ei tule osoittaa Nokianvirtaa.

Purkuputken sijainti määritellään keskuspuhdistamohankkeen yhteydessä. Maakuntakaavassa ei ole tarkoituksena osoittaa Tampereen keskuspuhdistamon purkuputken sijaintia. Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että purkuputken sijainti määritellään vesistövaikutusten kannalta mahdollisimman edulliseen paikkaan.
Kaavaehdotusvaiheen vaikutusten arvioinnin myötä voidaan tehdä johtopäätelmät kehittämisvyöhykemerkinnän (kk-5) rajauksesta. Vaikutusten arvioinnin pohjalta merkintää on mahdollista laajentaa koskemaan kaupungin esittämää ranta-aluetta.

Sastamalan kaupunki pitää hyvänä taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykemerkintää (kk-5).
Rajausta tulisi arvioida ottaen huomioon alueella oleva asuminen sekä vety- ja kloorituotteiden
kuljetusten riskit raideliikenteessä ja putkilinjoissa. Kaupungin näkemyksen mukaan kehittämisvyöhykkeen painopistealueena on Kemiantien, Päätien ja Äetsäntien rajaama ranta-alue.
Vammalassa ja Karkussa säilytettävä pientalorakentaminen rajoittaa tiivistämismahdollisuuksia
tiivistettävän asemanseudun merkinnän alueella.

Ampuma- ja moottoriratoja koskevaa selvitystä jatketaan osana maakuntakaavaehdotusta.
Esitetyt radat ja uusi mahdollinen rata-alue tutkitaan selvityksessä.

Tiivistettävän asemanseudun suunnittelumääräyksen mukaisesti tulee alueella pyrkiä tiiviiseen rakenteeseen. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä.
Olemassa oleva rakenne ja sen arvot luonnollisesti asettavat omat rajoitteensa muutosnopeudelle.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat

45/63

Liite, MKH 26.10.2015 (tark.)

Karkussa matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluemerkinnän rajausta tulisi laajentaa niin, että se
käsittäisi Karkun oppilaitosten alueet (Hoikan opisto, Karkun evankelinen opisto, Karkun kotitalousja sosiaalialan oppilaitos). Liitekartta.

Merkintää voidaan laajentaa oppilaitoksen alueelle.

Sastamalan alueelle tulisi lisätä maankäytön kehittämisen kohdealueita liikenteellisiin solmukohtiin
Hyrkin alueelle (valtatien 12 ja Punkalaitumentien risteysalue), Häijään alueelle (Sastamalantien ja
valtatien 11 risteysalue, kiertoliittymä) sekä Vuolteen alueelle (valtatien 11 ja kantatien 44 risteys).
Liitekartat.

Maankäytön kehittämisen kohdealueet liikenteellisissä solmukohdissa perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin, jossa hahmotettiin maakunnan kilpailukyvyn, alueiden käytön tai
muun yhdyskuntarakenteellisen tavoitteen kannalta keskeisiä maankäytön kehittämisen
kohdealueita. Sastamalan osalta tällaisena alueena on tunnistettu Vammalan asemanseutu,
jolle on pyritty varmistamaan mahdollisimman monipuoliset merkinnät taajamarakenteen
täydentämiseen.
Esittämisen tekniikkaa ja luettavuutta on palautteen perusteella tarpeen parantaa.

Maisema-alueet on merkitty kaavaluonnoksessa merkinnällä Mav ja Mam. Merkintään tulisi liittää
indeksinumero tunnistamisen helpottamiseksi.
Rakennetut kulttuuriympäristöt on esitetty kaavaluonnoksessa viivarajauksella, valtakunnalliset ja
maakunnalliset alueet samalla merkinnällä. Merkintöihin tulisi liittää indeksinumerot tunnistamisen
helpottamiseksi.

Esittämisen tekniikkaa ja luettavuutta on palautteen perusteella tarpeen parantaa.

Ellivuoren tanssipaviljongin alue ympäristöineen on asemakaavassa loma-asuntojen ja matkailua
palvelevien rakennusten korttelialuetta. Ellivuoren matkailualueen elinvoimaisuuden säilyminen
edellyttää mahdollisuutta alueen kehittämiseen myös tulevaisuudessa.

Maakunnalliset kohteet ovat ominaispiirteitä kuvaavia merkintöjä, joissa sekä säilyttäminen
että täydennysrakentaminen ovat perustellusti tavoitteena. Luonnoksen määräys jättää
liikkumavaraa paikalliselle suunnittelulle. Kohteen rajausta kuitenkin tarkistetaan kaavaehdotukseen.
Esittämisen tekniikkaa ja luettavuutta on palautteen perusteella tarpeen parantaa.

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty kaavaluonnoksessa sinisellä vinorasterilla. Vinorasterin värin olisi hyvä olla eri kuin maisema-alueiden väri, jotta ne erottuisivat paremmin.
Merkintöihin tulisi liittää indeksinumerot tunnistamisen helpottamiseksi.
Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema on RKY 2009-alue ja se on esitetty hieman
laajempana maaseudun kulttuurimaisemien selvityksessä. Lukijalle voi selvityksestä tulla mielikuva,
että alueen status on valtakunnallisen sijasta maakunnallinen. Kaavaluonnokseen on merkitty vain
RKY-alue.
Valmisteilla olevan Mouhijärvi-Häijää-Salmin osayleiskaavan tavoite pientalovaltaisesta asuntoalueesta ja maakuntakaavaluonnoksen kulttuurimaisema osuvat päällekkäin tietyin kohdin maakuntakaavaluonnoksen taajama-alueen ulkopuolella. Taajama-aluemerkintää tulisi kaavaluonnoksessa
laajentaa pidemmälle Tupurlantien ja Rieniläntien varrella.

Sastamalan keskustan rakenneosayleiskaavan tavoite pientalovaltaisesta alueesta ja työpaikkaalueesta ja maakuntakaavaluonnoksen kulttuurimaisema osuvat päällekkäin keskustan koillispuolella rautatien pohjoispuolella. Taajama-aluemerkintää tulisi kaavaluonnoksessa laajentaa Kallialassa rautatien pohjoispuolella.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt tullaan merkintäteknisesti eriyttämään, jotta sekaannusta ei synny.

Tarkempi taajama-alueen rajaus ja rakentamisen laatu suhteessa kulttuuriympäristöön ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Taajaman laajentaminen kuvatun tavoin
etelässä Saikan kylätontin alueelle ja idässä Häijän ja Tupurlan kylätonttien ympäristöön ei
kuitenkaan ole perusteltua. Kellokiventien ja Rieniläntien risteyksen ympäristössä rakenne voi
täydentyä taajaman tyyppiseksi. Asia on mahdollista ratkaista kuntakaavoituksessa ilman
maakuntakaavan taajamamerkintää.
Kyseistä taajaman rajausta on jo luonnokseen laajennettu verrattuna nykyiseen maakuntakaavaan. Kulttuuriympäristön arvoalueen rajaus on suppeampi kuin nykyisessä kaavassa.
Alueella on viimeisimpien selvitysten (2014) mukaan mm. Kahimalan kylätontti, historiallisen
ajan arkeologinen kohde nykyisen Kahimalan pihapiirissä sekä pienipiirteisiä peltoja, jotka
ovat olleet avointa maisematilaa jo 1800-luvulla. Taajaman laajentuminen tälle kohdin asuintai työpaikka-alueena on ristiriidassa alueen kulttuuriympäristön arvojen kanssa, eikä siten
perusteltua.
Sen sijaan taajama-alueen laajentaminen Sipintien ja Kiikkutien pohjoispuolelle on kulttuuriympäristön arvojen kannalta ongelmatonta. Rajausta voidaan tarkastella kaavaehdotukseen
tällä alueella.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Suunnitteluaineistossa ei ole aineistoa tulvariskeistä ja selvitystä tulvavaara-alueista. Näkemyksemme mukaan tulvavaara-alueet tulee ottaa huomioon alueidenkäytön suunnittelussa, samoin
kuin tulvariskien ehkäiseminen.

Satakunnan maakuntakaavan vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö vahvisti Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen, jolloin entisen
Kiikoisten kunnan alueelle tuli voimaan Satakunnan maakuntakaava. Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 suunnitteluaineistossa on todettavissa joitakin eroavaisuuksia vanhan Kiikoisten kunnan
alueella Satakunnan maakuntakaavaan nähden. Jatkokäsittelyssä tarkistettavia kohteita ovat lausunnossa listatut kohteet (Pikku Rukajärvensuon suojelualue, rakennettu kulttuuriympäristö Lähteenmäki, kulttuuriympäristö Salomaa /Hanhineva, Huhdanpää/Niemenmaa). Lisäksi Sastamalan
kaupunki tiedustelee, onko esimerkiksi turvetuotantoalueita selvitettäessä Kiikoisten alue ollut
mukana selvityksissä.

Sastamalan kaupunki puoltaa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 jatkovalmistelua edellä esitetyin
muutoksin ja lisäyksin. Lisäksi kaupunki toteaa hyvänä lähtökohtana sen, että maakuntakaavaluonnos on periaatteiltaan aikaisempaa mahdollistavampi. Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa tulisi
luonnosvaihetta paremmin ottaa huomioon kunnassa valmistellut tuoreet ja pitkälle edenneet
keskeneräiset kaavat.
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Pirkanmaalla ei ole tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaisia merkittäviä tulvariskialueita. Vammalassa sijaitsee ”muut tulvariskialueet” -ryhmään luokiteltu alue, jolla vesistötulvasta ei ole arvioitu aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä vahingollisia seurauksia.
Tulvariskien merkittävyyden määrittelystä vastaavat ELY-keskukset.
Vammalassa sijaitseva tulvariskialue on otettu huomioon maakuntakaavaluonnoksen laadinnassa. Täydennetään kaavaselostukseen kuvaus tulvariskien huomioon ottamisesta.
Neuvotellaan Sastamalan kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa tulvariskikysymyksistä.
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 turvetuotantoa koskevat merkinnät perustuvat ympäristöministeriön 8.1.2013 vahvistamaan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan (turvetuotanto).
Kiikoinen liitettiin Pirkanmaahan vuoden 2013 alusta. Tästä syystä Kiikoisiin ei ole tehty turvetuotantoa koskevan vaihemaakuntakaavan yhteydessä selvityksiä, eikä siellä ole turvetuotantoa koskevia merkintöjä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelun yhteydessä on päädytty siihen, että kokonaismaakuntakaavan yhteydessä ei lähdetä lisäselvittämään turvetuotantokysymyksiä.
Kiikoisten alueella olevien, Satakunnan maakuntakaavaan merkittyjen suojelualueiden sekä
kulttuuriympäristöjen merkitsemistä Pirkanmaan maakuntakaavaan tarkistetaan kaavaehdotukseen. Satakunnan maakuntakaavassa esitetty Pikku Rukajärvensuon suojelualue voidaan
osoittaa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 S-merkinnällä vastaavalla tavalla kuin Pirkanmaan 1. maakuntakaavalla suojellut alueet on osoitettu. Mainitut kulttuuriympäristöt ovat
yksittäisiä pienialaisia kohteita, joita ei pääsääntöisesti ole mukana uusimmassa Pirkanmaata
koskevassa maakunnallisessa selvityksessä. Kohteisiin tehdään kuitenkin katselmus ja niiden
merkitsemistä kohteina selvitetään.
Kaavasuunnittelu- ja selvitystyöprosessin aikana on selvitetty kaikkien Pirkanmaan kuntien
kantoja ja näkemyksiä, jotka on kaavaluonnoksessa pyritty sovittamaan yhteen valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteiden kanssa. Kaavaluonnoksessa esitetyt maankäyttövaraukset
osoittavat maakunnan strategista tahtotilaa, jossa saattaa olla eroavuuksia yleiskaavalliseen
tarkastelutasoon nähden.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Tampereen kaupunki
Kooste lausunnosta
Tavoite Pirkanmaan strategisen tärkeyden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi kohdistaa merkittäviä
toimenpiteitä Tampereen kaupunkiseudulle sekä HHT-vyöhykkeelle, mikä myös Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan on ensisijaista maakunnan elinvoimaisuudelle.
Tampereen kaupungin kannalta keskeisiä kehittämisen tavoitteita tukevat järjestelyratapihan siirtämistä koskevat ratkaisut, etelän suunnan vahvistaminen uuteen asemanseutuun tukeutuvalla
alakeskuksella Lakalaivaan, kaupunkirakenteen täydentäminen joukkoliikenteeseen tukeutuvana
sekä Tampereen keskustan ja alakeskusten vahvistaminen.
Rakennesuunnitelman tavoitteet ja ratkaisut kaupunkiseudun kehittämisestä ovat pääosin yhteneväiset maakuntakaavaluonnoksen kanssa. Keskeisiä yhteneviä tavoitteita ovat mm. kasvun
ohjaaminen pääosin täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennetta, keskusten kehittäminen ja
liikkumisen tapojen uudistaminen kestäviksi.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.

Maakuntakaavan tarkkuustaso ei ole samanlainen koko kaava-alueella. Kuntien kaavoitukselle
jätettävä riittävä suunnitteluvara.

Strategisessa maakuntakaavassa pyritään yleispiirteiseen esitystapaan, joka jättää suunnitteluvaraa kuntakaavoitukseen. Kaavan suunnittelutarkkuus on seutukohtaista: väestömäärältään vähäisemmillä alueilla tarkkuus on suurempi. Maakuntakaavan merkintöjä kehitetään
ehdotusvaiheessa.
Kehittämisperiaatemerkintöjen ohjaavuutta voidaan lisätä suunnittelumääräyksen antamisella kehittämissuosituksen sijaan. Kaavaluonnoksessa ainoastaan tekniseen huoltoon, rakenteen tiivistämiseen sekä tieliikenteen ja voimalinjan yhteystarpeeseen liittyviin kaavamerkintöihin oli liitetty suunnittelumääräys. Pirkanmaan liitto selvittää, voidaanko joidenkin kehittämisperiaatemerkintöjen kehittämissuositus vaihtaa suunnittelumääräykseksi.

Kehittämisen kohdealueet ja niiden tavoitteet ovat pääosin oikean suuntaiset; sen sijaan määräykset eivät varmista riittävästi strategisten periaatteiden toteutumista kaupunkiseudun kokonaisedun
mukaisena. Ohjaus rajautuu vain kehittämissuositukseen. Luonnoksessa on käytetty riittämättömästi kaavavälineen mahdollisuuksia ohjata ja edellyttää tavoitellun lopputuloksen toteutumista.

Kantakaupunkiin ei ole varattu lainkaan teollisuus- ja työpaikka-aluereservejä. Kuntarajan siirtämisellä voitaisiin varmistaa jatkuvuuden kannalta tavoiteltava yhdyskuntarakenne. Tampereen kaupungin resurssit ovat omassa kokoluokassaan kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna; nykyisellään niiden käyttö muiden kuntien maankäytön kehittämisessä ei ole mahdollista.
Kaupunkiseudun keskusakselia koskeva vyöhyke on tarkoituksenmukaista laajentaa koskemaan
kokonaisuudessaan ns. raideliikennekaupunkia. Hervannan työpaikka-alueet kytkeytyvät HHTvyöhykkeeseen, Lielahden aluetta kehitetään ydinkeskustan laajentumisalueena. Vyöhykkeen
ulottamista etelämmäksi (esim. Akaa) tulisi harkita.

Kaavaluonnoksessa on otettu huomioon kaupungin esittämät tavoitteet.

Merkitään tiedoksi. Maakuntakaavaluonnosta on valmisteltu rinnan rakennesuunnitelman
kanssa.

Merkitään tiedoksi.

Vyöhykemerkintä kk-1 on kohdistettu ydinkaupunkiseudulle, jolloin sen merkitys rajatulla
alueella on tehokkaampaa kuin laajana merkintänä. Lielahden alueen kehittäminen ydinkeskustan laajentumisalueena perustelee vyöhykkeen laajentamista pohjoisosastaan. Hervanta
kuuluu osana kk-3 yritystoiminnan kehittämisvyöhykkeeseen, joka puolestaan kytkeytyy kk-1
keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen: merkintää ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista
ulottaa Hervantaan, mutta Lielahden alueen merkintätapaa voidaan tutkia. Pirkanmaan liitto
pitää hyvänä Akaan liittämistä kk-1-vyöhykkeeseen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Pyhäjärven ympäristön kehittämisen vyöhykettä vastaavan vyöhykkeen osoittamista myös muualle
maakunnan järvien ja etenkin Näsijärveen tukeutuvien taajamien osalta tulee harkita.

Nokian moottoritien roolia tutkitaan osana kantakaupungin yleiskaavaa, mikä tulee ottaa huomioon maakuntakaavaehdotusta laadittaessa.

Kehittämissuosituksen (kk-4) tavoitetta korkean rakentamisen edistämisestä rannoilla ei voi pitää
maakunnallisesti merkittävänä ja on ratkaistavissa kuntien kaavoituksessa.

Tiivistettävän joukkoliikennevyöhykkeen osoittaminen maakuntakaavassa edistää tavoitetta kestävästä yhdyskuntarakenteesta. Vyöhykkeen tarkistamista mm. Nekalan, Tesoman ja Hankkion alueille tulee harkita.
Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen laajuus ja eri alueilla lähtökohtana oleva maankäyttö sekä
niille tavoiteltu kehitys ei ole yhdenmukaisesti ratkaistu mahdollistaen erilaisia tulkintoja kaupunkiseudun eri alueille.

Kaikkia kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämisen mahdollisuuksia ei voida toteuttaa, sillä
varsinkin etelän suunnan kehittämistä rajoittaa laaja VAK-huomiointivyöhyke nykyisen ratapihan
ympärillä. Vyöhyke rajoittaa sekä Tampereen keskustan että uuteen asemaan perustuvan Lakalaivan alakeskuksen kehittämistä.
Maakuntakaavan tulisi ohjata selkeästi kaupunkiseudun ydinalueiden kehittämistä rajoittava toiminta rakenteen ulkopuolelle. Kaavaluonnoksen ratkaisu järjestelyratapihan siirtämiseksi edellyttäisi lisäksi VAK-vyöhykkeen määrittelemistä myös uuden sijainnin yhteyteen.
Kaavaluonnoksen ratkaisut eivät huomioi Tampereen osalta riittävästi jo tehtyjä päätöksiä yhdyskuntarakenteen kehittämisen tavoitteista ja suunnista eivätkä ohjaa riittävästi keskeisten tavoitteiden toteutumista. Nurmi-Sorilan osoittaminen 1. maakuntakaavaa suppeampana ja osin reserviksi
varattuna taajamana ei huomioi työn alla olevaa Nurmi-Sorilan osayleiskaavatyön lähtökohtaa.
Elinkeinojen kehittämiseen varattujen reservialueiden toteuttamista ei ohjata riittävästi.
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Kehittämisperiaatemerkinnän käytöllä pyritään edistämään maakunnallisesti strategisesti
tärkeän asian säilymistä, nykyisen infran kehittämistä tai ristiriidan ratkaisemista, joka saattaa
edellyttää ylikunnallista yhteistyötä. Kehittämismerkintöjen runsas lisääminen maakuntakaavaan voi vähentää niiden strategista painoarvoa. Merkinnän puuttuminen ei ole esteenä
kehittämishankkeille, joiden tavoitteet ovat linjassa myös maakuntakaavan tavoitteiden
kanssa, mm. alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisen suhteen. Pyhäjärven ympäristön
kehittäminen sisämaajärven rannalle rakentuvana näköalakaupunkina nousi esiin maankäyttövaihtoehtotarkastelun Aurinko 2 -vaihtoehdossa. Yhteisesti hyväksyttyjen kaavan perusratkaisujen myötä tämä tavoite tuli myös maakuntakaavaratkaisun osaksi.
Nokian moottoritie (vt 12) kuuluu valtatieverkkoon. Mikäli yleiskaavatyössä tuotetaan tarkempaa materiaalia tien roolista tulevaisuudessa, perehdytään tähän materiaaliin myös maakuntakaavasuunnittelussa. Kehittämismerkinnässä Pyhäjärven pohjoisen ranta-alueen kehittäminen on otettu huomioon.
Pyhäjärven ympäristön kehittäminen sisämaajärven rannalle rakentuvana näköalakaupunkina
on maakuntakaavan perusratkaisujen mukainen tavoite. Tähän liittyy myös tavoite korkean,
mutta laadukkaan rakentamisen toteuttamisesta rantavyöhykkeellä. Kaavamääräyksessä
voidaan painottaa laadukkuuden ja näkymien merkitystä korkean rakentamisen sijaan.
Nekalan, Tesoman ja Hankkion osalta aluerajausta tarkastellaan kaupungin kanssa käytävässä
neuvottelussa.
Kehittämisvyöhykkeen määrittelyssä on otettu huomioon nykyinen aluerakenne sekä maakuntakaavan tavoitteet ja väestösuunnite. Lähtökohtatietona on ollut paikkatietopohjainen
YKR-aineisto ja sen maaseutu-kaupunkiseutualuejako, jossa kaupunkiseutua ympäröi kehysalue. Tämä kehysalue on otettu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittelyn lähtökohdaksi, jonka lisäksi on huomioitu maakuntakaavaluonnoksen aluevaraukset. Kriteerit ovat
olleet kaikille alueille samat. Jatkotarkastelussa voidaan vielä tutkia alueiden saavutettavuutta ja tarkistaa tältä pohjalta kehittämisvyöhykkeen rajausta.
Maakuntakaavassa esitetään järjestelyratapihalle uusi sijainti, mutta ratapiha tulee joka
tapauksessa toimimaan nykyisellä sijainnillaan vielä jonkin aikaa. Huomiointivyöhyke on
määritelty Gaia Consultingin laatiman kaavoittajan työkalun pohjalta, ja se toimii niin kutsuttuna herätetasona. Sopivasta VAK-merkintätavasta neuvotellaan vielä kaupungin ja muiden
viranomaisten kanssa.
Järjestelyratapihalle on esitetty uusi sijainti vaihtoehtoineen. Kun valinta ratapihan sijainnista
on tehty, tehdään uudelle ratapihalle asianmukaiset VAK-merkinnät.
Maakuntakaavan tarkkuustaso huomioiden ristiriitaa luonnoksen ja osayleiskaavan taajamavarausten välillä ei Nurmi-Sorilassa ole. Kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen Ar-alueen
toteuttamisehtona on myös linjassa osayleiskaavan sisällön kanssa. Lisäksi kulttuurimaiseman
arvoalueet ovat viimeisimpien kaupungin ja Pirkanmaan liiton laatimien selvitysten mukaisia.
A- ja Ar-alueiden rajausta osayleiskaavan C-alueen kohdalla voidaan tarkistaa.
Pyritään täsmentämään ehdotukseen.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Tampereen asemanseudun merkityksen tulisi painokkaasti korostua matkustajaliikenteen solmukohtana, jolla tulevaisuudessa on myös kansainvälinen ulottuvuus.
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Tampereen päärautatieaseman merkitystä valtakunnallisesti merkittävänä liikenneasemana sekä
alueelle tavoiteltavien toimintojen sisältöä paremmin kuvaavaa merkitsemistapaa on syytä harkita.

Tampereen asemanseutu on maakunnan merkittävimpiä matkustajaliikenteen solmukohtia,
ja sen roolia voidaan korostaa kaavaselostuksessa. Kehitetään merkintää myös kaavakartalla
(ks. seuraava kohta).
Tampereen päärautatieasema on maakunnan keskusasema ja erittäin vahvasti kehittyvä
kohde. Tätä kuvaavan merkinnän lisäämistä tarkastellaan vielä.

C-, A- ja TP -alueilla on tällä hetkellä useita ympäristöhäiriöitä tuottavia laitoksia ja toimintaa. Myös
Tampereella toimivat SEVESO -laitokset sijaitsevat kaavaluonnoksen TP- ja C -alueilla. Maakuntakaavan aluemerkintöjen ja kaavamääräysten tulisi huomioida ja tarvittaessa mahdollistaa nykyinen
maankäyttö.

Strateginen maakuntakaava näyttää maakunnallisen pitkän aikajänteen tahtotilan. Tavoitteena on, että SEVESO -kohteet siirtyvät niille maankäytön alueille, joissa ympäristöhäiriöt eivät
muodostu toiminnan esteeksi. Neuvotellaan kaupungin kanssa niistä kohteista, jotka halutaan
pitkällä tähtäimellä säilyttää.

Kaupan ohjaus vastaa pääosin Tampereen tavoitteita, mm. vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittamista esitetyssä laajuudessa ilman tapauskohtaisia vaikutustenarviointeja pidetään erityisen
hyvin ratkaistuna.
Tampereen osalta on esitetty tarkoituksenmukainen keskustaverkosto. Tampereen keskustaaluetta osoittavaa aluevarausta on syytä tarkistaa. C-alueen laajentaminen Kalevan Prismakeskukselle on perusteltua. Alueen osittamien KM-alueena ei vastaa jo toteutumassa olevaa kehitystä. Vastaavasti on perusteltua ulottaa C-aluevaraus Santalahden eritasoliittymään saakka.

Merkitään tiedoksi.

Tampereen kaupunki pyytää huomioimaan Tampereella hyväksytyn yleiskaavoitusohjelman ja
siihen sisällytetyn Kämmenniemen suunnitelma-alueen (olevan taajaman vahvistaminen).
Taajamatoimintojen reservien osoittaminen Teiskontien pohjoispuolelle sekä Hallilan eteläosiin on
perusteltua; Hallilan osalta aluevarauksen laajuutta on syytä tarkistaa.
Viheralueista ja yhteyksistä on maakuntakaavaluonnoksessa keskeinen ja riittävä verkosto. Maakuntakaavassa olisi hyvä esittää periaatteellisia ratkaisuja seudullisen viher- ja virkistysverkoston
yhtenäisyyden varmistamiseksi liikennealueiden kohdalla. Etenkin kantakaupungin itäpuolella
pohjois-eteläsuuntaisten yhteyksien vähäisyys on verkoston heikkoutena.
Viheraluevaraukset kaupunkirakenteen reuna-alueilla, mm. Vuoreksen ja Särkijärven alueilla ovat
tarkasti rajattuja; esitystapa ei siten ole yhtenäinen. Maakuntakaava sallii yleispiirteisemmän esitystavan.
Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteista on huomioimatta Leppioja ja Villilänsaari, jotka on
rauhoitettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi.

Maakuntakaavassa osoitetaan keskustojen merkittävimmät ydinalueet. Tampereen keskustaaluetta on laajennettu noin 2,5-kertaiseksi 1. maakuntakaavaan verrattuna, erityisesti tiiviille,
toiminnallisesti vasta kehittyville alueille. Prisma-keskuksen aluetta ollaan toistaiseksi kehitetty luonteeltaan kaupan alueena, joskin alueen ympäristöön rakentuu myös asutusta. KMalueen rakennemuutosta kohti sekoittuneempaa rakennetta ja kytkeytymistä keskustaalueeseen on pyritty jo edistämään mm. tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke -merkinnän
kautta, joka sallii alueelle merkittävästi asumista ja muita palveluita. Keskusta-aluetta laajennetaan itään, mutta säilytetään KM-alue Kalevan osalta. Joukkoliikennevyöhykkeellä KMalueelle on mahdollista sijoittaa asumista ja tuottaa ympäristöltään laadukkaita ratkaisuja.
Santalahden osalta rajaus voidaan tarkistaa kaavaehdotukseen.
Selvitetään suunnitelma-alueen laajuus yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.
Hallilan länsipuolelle osoitettu uusi Ar-aluevaraus. Yhtenäisen viheralueen pirstoutuminen
tämän enempää ei ole tarkoituksenmukaista. Aluerajaukset tarkentuvat kaupungin yleis- ja
asemakaavoissa.
Tarkastellaan mahdollisuutta kantakaupungin itäpuolen pohjois-eteläsuuntaisten yhteyksien
vahvistamiseen. Neuvotellaan asiasta kaupungin kanssa.

Vuoreksen virkistysalueiden esitystapaa tarkastellaan kaavaehdotusta laadittaessa.

Leppioja on Tampereen luonnonsuojeluohjelman mukaan laajuudeltaan 1,42 hehtaaria, joten
sitä ei pienialaisuutensa takia ole osoitettu maakuntakaavassa. Villilänsaari on osoitettu suojelualueen kohdemerkinnällä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Luonnonsuojelulailla toteutettavista kohteista yli 2 ha:n suuruiset Nokian Pitkäniemen Hevoshaka,
Särkijärven Lahdenperä sekä Lukonmäen Pitkäahde eivät ole merkittynä kartalle.

Kintulammin luonnonsuojelulailla rauhoitettavan alueen ympärille on merkitty riittävällä laajuudella retkeily- ja ulkoilualue.
Tampereen osalta liikenneverkon ja -järjestelmän osalta kaavaluonnoksen ratkaisut ovat perusteltuja. Työ- ja asiointiliikenteen ohjaaminen joukkoliikenteeseen sekä sen tukeminen yli kuntarajojen
on keskeistä.
Tampereen kaupunki näkee ensisijaisena tavoitteena liikenneinfran kehittämiseen perustuvien
uudistuvien alueiden, mm. Tampereen järjestelyratapihan ja Lielahti, toteuttamisen varmistamisen
maakuntakaavassa.
Jo nykyinen yhdyskuntarakenne mutta myös kasvuun varautumien edellyttää Vt9:n kapasiteetin
merkittävää parantamista lyhyellä aikavälillä.
Alasjärven ja uuden Tasanteen eritasoliittymän välille tulee osoittaa lisäkaistoja tarkoittava kehittämismerkintä.

Tampereen kannalta on tärkeää, ettei kaupunkiseudun/ valtakunnanliikenne ohjaudu toiminnalliseen yhdyskuntarakenteeseen. Siten Vt3:n oikaisu yhdessä 2-kehän toteuttamisen kanssa on ensisijaista eikä esim. lisäkaistojen rakentaminen Lakalaivan ja Partolan liittymien välille.
Lentoasemalle johtavan kakkoskehän eteläisempi vaihtoehto kytkee uuden järjestelyratapihan
paremmin korkean tason liikenneverkkoon ja on siten tavoiteltavampi.
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Kaavaluonnoksessa on Tampereen kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta esitetty
luonnonsuojeluohjelman kohteet 2–25. Maakuntakaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu Hevoshaan osoittamisesta virkistysalueena perustuu Tampereen läntisen ratayhteyden keskeneräiseen suunnittelutilanteeseen. Virkistysalueen merkintä turvaa alueen luontoarvoja, kunnes radan suunnittelu täsmentyy. Hevoshaan merkintä tutkitaan uudelleen, kun radan sijainti
on ratkennut. Lausunnon perusteella Lahdenperä (nro 27, 12,8 ha) ja Pitkäahde (nro 29, 18,4
ha) lisätään kaavaan aluevarauksina.
Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
Alasjärven ja Tasanteen uuden eritasoliittymän välillä valtatie 9 on osin moottoritietasoinen
jo nykytilanteessa. Merkittävästi parannettavan tien merkintä on virheellisesti aloitettu vasta
Tasanteen eritasoliittymästä, kun sen pitäisi ulottua nykyisen moottoritien loppumiskohtaan
noin eritasoliittymien puoliväliin. Merkittävästi parannettavan ja olemassa olevan moottoritien vaihtumiskohta korjataan oikealle sijainnille.
Merkitään tiedoksi.

2-kehän osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kokonaisvaikutusten arviointiin
pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy maakuntavaltuusto. Myös kaavan ohjausryhmä ja liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä antavat suosituksensa valintaan. Ennen päätöksentekoa laaditaan vielä arvio luontovaikutuksista sekä Pulkajärven Natura 2000 -alueeseen kohdistuva Natura-arvioinnin tarveharkinta. Liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä on
alustavasti todennut eteläisen linjauksen näyttävän kokonaisvaikutuksiltaan suotuisimmalta
ratkaisulta. Tampereen kaupungin näkemys tuodaan esiin osana tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen valinta tehdään.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Järjestelyratapihan ja ratalinjan sijoittuminen lentokentän kohdalla tulisi ratkaista sen pintavaihtoehdon pohjalta, joka kytkee radan ja lentoaseman parhaiten toisiinsa.

Ratahankkeiden sijaintiratkaisut tulisi perustua taloudellisiin ja toteuttamiskelpoisiin vaihtoehtoihin. Kolmenkulman alueella radan sijoittaminen pintavaihtoehtona Vt3:n länsipuolelle on toteuttamiskelpoisempi vaihtoehto. Ylöjärven osalta radan sijoittamisvaihtoehto tulisi ratkaista siten, että
se turvaa erityisesti Ylöjärven keskustan kehittämisedellytykset.

Hervannan pohjoispuolisen eritasoliittymän osoittamista maakuntakaavassa tulee vielä harkita, sen
sijaan Näsinkallion eritasoliittymään tulee jatkossa varautua.

Maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristökohteiksi on osoitettu mm. Peltolammin asuinalue ja huvilakohteita Näsijärven rannassa. Em. kohteiden osoittaminen maakuntakaavakartalla ei
ole tarpeellista.

Urheilupalvelujen alue -merkintä soveltuu hyvin myös Hakametsän urheilukampuksen kohdalle.
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Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä.
Eteläosiltaan linjausta tarkennetaan vielä selvittämällä mm. puolustusvoimien alueen läpi
kulkemiseen liittyvät rajoitteet. Liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä on alustavasti
suosittanut läntisen pintavaihtoehdon valitsemista linjauksen eteläosassa, mikäli puolustusvoimien alueen läpi löydetään hyväksyttävä linjausratkaisu. Pitkä tunnelivaihtoehto on Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan korkeiden rakentamiskustannustensa vuoksi epärealistinen eikä sen suunnittelua jatketa.. Tampereen kaupungin näkemys tuodaan esiin osana tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen valinta tehdään.
Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä.
Liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä on alustavasti suosittanut Elovainion läpi kulkevan linjauksen valitsemista linjauksen pohjoisosassa.
Hervannan pohjoispuolinen sisääntuloliittymä voidaan perustelluista syistä parantaa myös
tasoratkaisuna, mikäli liikenneturvallisuus ja liikennemäärät niin sallivat. Merkinnän tarpeesta
neuvotellaan vielä kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hervannan valtaväylän
merkinnät on tärkeää ratkaista yhtenäisellä logiikalla koko matkalta.
Näsinkallion eritasoliittymän merkinnästä neuvotellaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Taustaselvityksissä tutkitut maakunnalliset arvoalueet on esitetty kaavaluonnoksen maakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä. Rakennetun ympäristön selvityksessä määriteltiin edustavimpia ja säilyneimpiä eri rakennuskulttuurin ilmiöitä ilmentäviä
kohteita. Esimerkiksi 1900-luvun alun herrasväen huvilakulttuuri ja lähiöiden suunnittelu ja
rakentaminen 1960-luvulla olivat tällaisia ilmiöitä. Niistä edustavimpia ja säilyneitä ovat Näsijärven rantojen huvilat sekä Peltolammin lähiö. Arvoja on kuvattu selvityksen raportissa.
Ei ole perusteltua jättää Peltolammin ja huviloiden kohteita merkitsemättä. Määräyksen
mukaisesti merkintä on pääasiallista maankäyttöä tukeva alueen erityisominaisuus. Kehittäminen on yhä mahdollista, kunhan merkittävimmät arvot määritellään ja turvataan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Pirkanmaan liitto pitää merkinnän käyttöä Hakametsän alueella mahdollisena. Kaavamerkinnästä neuvotellaan kaupungin kanssa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Urjalan kunta
Kooste lausunnosta
Urjalan kunta katsoo, että aiemmin kaavan selvitysvaiheissa annettuja kunnan kommentteja on
huomioitu hyvin laadittaessa maakuntakaavaluonnosta.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.

Urjalan kunta pitää tärkeänä, että maakuntakaavaluonnoksessa valtatie 9 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieksi Akaasta Urjalaan (maakunnan raja), ja että Urjalassa sekä Ruokolan risteykseen että Nuutajärven risteykseen on merkitty uusi eritasoliittymä.

Merkitään tiedoksi.

Työpaikka- ja teollisuusalueiden osalta Urjalassa sijaitsevan Kolkka-Savikontien yritysalueen laajuutta tulee tarkistaa vastaamaan voimassa olevia asemakaavoja.

Alueiden rajauksia tarkistetaan osittain, maakuntakaavassa kuitenkin yleispiirteinen esitystapa.

Urjalan kunta toteaa, että Nuutajärven kylän matkailupalvelujen alue (RM) edesauttaa taajaman
kehittämistä ja uusien toimintojen sijoittumista alueelle, jolla perinteikäs lasiteollisuus on taantunut.

Merkitään tiedoksi.

Urjalan kunta kiinnittää huomiota siihen, ettei maakuntakaavan merkinnöillä rajoiteta rakentamista
maaseudulla. Maaseutualuetta osoittavaa valkoista M-merkintää tuleekin tarkentaa siten, että
asuinrakentaminen olisi mahdollista myös näillä maaseutualueilla.

Kaavamerkintä ei aiheuta haittaa ko. toiminnoille. M-merkinnän suunnittelumääräyksen
mukaisesti alueelle voidaan osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Helmikuussa 2015 Urjalan valtuusto hyväksyi oikeusvaikutteisen tuulivoimarakentamista koskevan
yleiskaavan Humppilan kunnan rajalle. Maakuntakaavaluonnoksessa merkitty tuulivoimaloiden alue
(tv) on syytä tarkentaa vastaamaan Urjalan valtuuston hyväksymää aluetta.
Kaavakartan luettavuuden parantamiseksi ehdotamme, että valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö merkittäisiin paremmin kartalla erottuvalla viivavärillä.

Urjalan tuulivoima-alueen nro 201 rajaus muutetaan hyväksytyn tuulivoimaosayleiskaavan
rajauksen mukaiseksi.
Esittämisen tekniikkaa ja luettavuutta on palautteen perusteella tarpeen parantaa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Valkeakosken kaupunki
Kooste lausunnosta
Maakuntakaavan perustan muodostavat pääosin maankäyttövaihtoehdoissa Aurinko 2 (HHT kehityskäytävä) esitetyt ratkaisut. Valkeakosken osalta mallia on kehitetty kaupungin tavoitteiden
mukaisesti niin, että siinä huomioidaan 130-tien saavutettavuusalue osana kasvukäytävää.
Maakuntakaavaprosessi on Valkeakosken maankäytön suunnittelu kannalta edennyt rakentavasti ja
vuorovaikutteisesti. Kaavaprosessi on myös pysynyt tavoiteaikataulussa.
Maakuntakaavaluonnos vastaa pääosin Valkeakosken kaupungin näkemyksiä ja tavoitteita.
Oikorata ja yhteys Pirkkalan lentokenttään ovat Suomen kasvukäytävän ja Valkeakosken kaupungin
kannalta merkittäviä tulevaisuuden kilpailutekijöitä. Radan läntien vaihtoehto mahdollistaisi parhaiten rautatie- ja lentoliikenteen liittämisen toisiinsa.

Maakuntakaavaluonnokseen on esitetty maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Rakennettuja alueita tulisi painottaa johdonmukaisemmin maakunnallisen merkityksen ja inventointien
perusteella, mutta sovittaa yhteen maankäytön tavoitteisiin niin, että luodaan todelliset olosuhteet
arvojen säilyttämiselle. Liitteenä esitys arvoalueiksi (liitekartta 1) sekä kopio ppt-esityksestä.

Kaupungin omilla maankäytön selvityksillä valmistaudutaan strategisten yleiskaavojen tarkistamiseen. Valkeakosken maankäytön suunnittelu toivoo niiden huomioon ottamista niin, että maakuntakaava loisi hyvät edellytykset pitkäjänteisten strategisten yleiskaavojen laatimiselle.

Osa uudesta taajamarakenteesta voitaisiin merkitä reservialueeksi. mikäli se katsotaan mitoituksen
kannalta tarpeelliseksi. Liitteenä esitys tarkistuksista, mm. taajama-alueiden rajauksesta (liitekartta
2).
Valkeakosken maankäytön suunnittelu esittää, että 130-tien yleiskaavahankkeen selvitykset otettaisiin huomioon maakuntakaavan tarkistuksessa. Tätä varten esitetään erillistä työryhmää, joka
selvittäisi alueen maankäytön ja liikenteellisen kehittämisen ohjaamistarvetta maakuntakaavassa.
Taajamarakenteen pohjoisosassa maakuntakaavan ymmärrettävyyttä lisäisi, jos viheryhteystarpeet
sijoittuisivat paremmin niille soveltuvien maastokäytävien kohdalle. Keskustassa Apianlahden rantaan on jäänyt viheryhteystarpeen merkitä, jolla ei ole seudullista merkitystä ja joka ei yhdistä
viher- tai virkistysaluetta. Se ei kuulu maakuntakaavaan.
Korkeakankaan viheralueen rajausta olisi syytä hieman tarkistaa, koska siihen on luonnoksessa
sisällytetty viljeltyä peltoa. Liitteenä esitys tarkistuksista (liitekartta 2).

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.
Merkitään tiedoksi.
Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan hankeryhmä
sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä. Linjausta ja siihen liittyvän ratapihan sijaintia tarkennetaan vielä selvittämällä mm. puolustusvoimien alueen läpi kulkemiseen liittyvät rajoitteet.
Maakunnallista selvitystä tullaan täydentämään Valkeakosken rakennusperinnön osalta.
Ongelmaksi muodostui valmisteluvaiheessa paikallisten inventointien puuttuminen keskustaajaman osalta. Kunnan esitys otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, ja selvitystä
täydennetään yhdessä kunnan edustajien ja selvityksen työryhmän kanssa. Yhteensovittaminen on ollut luonnoksen ratkaisun tavoitteena. Maakunnalliset kohteet ovat ominaispiirteitä
kuvaavia merkintöjä, joissa sekä säilyttäminen että täydennysrakentaminen ovat perustellusti
tavoitteena.
Maakuntakaavan laadinta on ollut avoin ja vuorovaikutteinen prosessi. Kaavatyölle asetetut
maakunnalliset tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat olleet tärkeinä
lähtökohtina kaavaluonnoksen laadinnalle. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut kaavatyön tavoitteet (MKH 12.11.2012) ja kaavan sisältöä linjaavat perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön tuloksena. Kaavasuunnittelu- ja selvitystyöprosessin aikana on selvitetty kaikkien Pirkanmaan kuntien kantoja
ja näkemyksiä, jotka on kaavaluonnoksessa pyritty sovittamaan yhteen kaavan tavoitteiden
kanssa. Kaavaehdotuksessa kokonaisuutta pyritään täydentämään ja hiomaan tarvittavilta
osin. Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan maakuntakaavaluonnos antaa hyvän pohjan
yleiskaavaan laadinnalle.
Keskustan pohjoispuolella A-alueiden rajauksia tarkistetaan, eteläpuolella Ar-varaukset mahdollisia. Jutikkalan eteläpuoliselle sektorille, valtatien 3 länsipuolelle esitetyn teollisuusaluevarauksen (Tr) osalta tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alue ehdollisena varauksena.
Pirkanmaan liitto kutsuu Valkeakosken ja Lempäälän kunnat mukaan yhteiseen työryhmään,
joka selvittää 130-tien ympäristön maankäytön ja liikenteellisen kehittämisen ohjaustarvetta.
Pirkanmaan liitto pitää Apianlahden rantavyöhykettä tärkeänä yhteytenä eteläisten keskustaalueiden kytkeytymisessä seudulliseen viherverkkoon. Yhteyden linjausta tarkistetaan. Pohjoisosan viheryhteystarpeiden sijaintia tarkastellaan lausunnon perusteella.
Lausunnossa tarkoitettua aluetta koskeva kaavamerkintä muutetaan kaavaehdotukseen Malueeksi.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Valkeakosken kaupungin maankäyttöpolitiikka on johdonmukaisesti tähdännyt taajamarakenteen
tukemiseen. Kehittämisvyöhyke ei näin ollen toisi maankäytön ohjaamiseen muutosta. Kun kaikilla
määräyksillä on myös jäykistävää vaikutusta ja ne lisäävät viranomaistyön määrää, kaupunki suhtautuu osaltaan epäilevästi kehittämisvyöhykkeen hyödyllisyyteen.
Valkeakosken maankäytön suunnittelu esittää – mikäli kasvutaajamien kehittämisvyöhyke tarvitaan
– rajausta kehitettäväksi niin, että se tarkemmin huomioi taajaman kasvupotentiaalin, alueiden
saavutettavuuden ja niiden käytettävyyteen liittyvät muut seikat.

Kehittämissuosituksen suunnitteluohjeet viittaavat siihen, että kehittämisvyöhykkeiden maankäyttöä on tarkoitus kehittää kuntien päätöksellä tarvittaessa tehokkaastikin kaavoituksen keinoin
(yleis- tai asemakaavoilla). Tarkoitus olisi hyvä selventää kehittämissuosituksessa tulkintaongelmien
välttämiseksi. Liitteenä esitys tarkistuksista (liitekartta 2).
Selkeyden vuoksi olisi syytä tarkentaa Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueen suunnittelumääräyksen taulukon otsikko muotoon: Alueiden seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan kerrosalan
enimmäismitoitus on oheisen taulukon mukainen. Sama huomio koskee Työpaikka- ja kaupallisten
palvelujen reservialueen suunnittelumääräystä.
Valkeakosken maankäytön suunnittelu esittää Teollisuus- ja varastoalueen suunnittelumääräyksen
muotoiluksi: Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan ympäristövaikutusten rajoittamiseen…
tai muuta määritelmää, joka huomioi teollisuusalueen raskaan toiminnan luonteen.
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Kehittämisvyöhykkeen tavoitteena on turvata taajama-alueiden ja väyläverkoston luonnolliset laajenemissuunnat, niin että tulevaisuuden maankäytön kehittämistarpeet eivät olisi
ristiriidassa kasvutaajamien lievealueelle jo rakentuneen haja-asutuksen kanssa. Kehittämissuosituksella pyritään ensisijaisesti ohjaamaan asuin- ja työpaikkarakentamista hallitun kokonaissuunnittelun piiriin.
Kehittämisvyöhykkeen määrittelyssä on otettu huomioon nykyinen aluerakenne sekä maakuntakaavan tavoitetila. Lähtökohtatietona on ollut paikkatietopohjainen YKR-aineisto ja sen
maaseutu-kaupunkiseutualuejako, jossa kaupunkiseutua ympäröi kehysalue. Tämä kehysalue
on otettu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittelyn lähtökohdaksi, jonka lisäksi on
huomioitu maakuntakaavaluonnoksen aluevaraukset. Jatkotarkastelussa voidaan vielä tutkia
alueiden saavutettavuutta ja tarkistaa tältä pohjalta kehittämisvyöhykkeen rajausta.
Kehittämissuosituksen suunnitteluohjetta voidaan täsmentää.

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (ks. opas ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden
kaavoitus”) ja MRL:n muutoksen 2011 myötä keskusta-alueiden ulkopuolisille kaupallisille
alueille osoitetaan vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoitus koskien vähittäiskaupan
kerrosalaa kokonaisuudessaan – ei esim. vain suuryksiköitä. Seudullisesti merkittäväksi tulkitaan siis tässä kulloinkin kyseessä oleva aluekokonaisuus ja sen kaupallinen mitoitus.
Kaavamääräystä voidaan täsmentää tulkinnan selkeyttämiseksi.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Vesilahden kunta
Kooste lausunnosta
Vesilahden kunta katsoo että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnos on valmisteltu huolellisesti ja monipuolisesti osallistaen.
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksessa maakunnan kehitys painottuu voimakkaasti Tampereen ja sen lähialueiden kehittämiseen eikä se riittävästi ota huomioon maaseutumaisten kuntien kuten Vesilahden ominaispiirteitä.

Niin kallioalueiden kuin tuulivoima-alueiden kartoittaminen ja merkitseminen kaavaan huomioi
valtakunnallisia tavoitteita ja pidämme niitä tarpeellisina.
Juna-asemien aluevaraukset tulisi merkitä riittävän suuriksi ja kattaviksi.
Vaikka kaavaluonnoksessa ei ole esitetty kaikkia nykyisiä Vesilahden kyliä kuten Rämsöö, Krääkkiö
ja Onkemäki, ovat ne edelleen hyvin toimivia, aktiivisia ja yksilöä läheltä olevia turvallisia yksiköitä.
Kylien nimet on lisättävä valmisteilla olevaan maakuntakaavaluonnokseen, jotta kylät voidaan
huomioida alueiden kehittämisessä.
Vesilahti haluaa tuoda esille, että ihmisten toimintakulttuurin muuttuessa palvelut ovat muuttaneet muotoaan eivätkä ne kaikilta osin ole poistuneet vaan ovat uusilla tavoin ihmisten saatavilla.
Digitalisoitumisen myötä palvelut sekä asiointi eivät ole enää paikkasidonnaisia. Autoistuminen on
niin kaupungeissa kuin maaseudultakin johtanut lähipalvelujen muuntumiseen suuremmiksi yksiköiksi, joihin yhä laajemmalta alueelta kuljetaan.
Koko Pirkanmaan maaseutu mukaan lukien Vesilahti, on pidettävä asuttuna ja maaseutuelinkeinojen edellytykset turvattava huomioimalla kylien olemassaolo. Maaseudun toiminnot tarvitsevat
ympärilleen muutakin kuin maa- ja metsätaloutta. Mahdollistamalla muu maaseuturakentaminen
vahvistetaan perinteisten elinkeinojen säilymistä näillä alueilla.
Tampereen kaupunkiseutua ympäröivää maaseutualuetta koskevissa määräyksissä tulisi huomioida
alueiden kehittymisen ja paikallisten maankäytön tarpeiden toteuttamisen mahdollisuus riittävästi.
Uudisrakentamisen ja yritystoiminnan sijoittaminen tulee olla mahdollista näille alueille kuntien
oman harkinnan mukaan. Maakuntakaava 2040 luonnoksesta herää kysymys, onko kaava erilaisen
yritystoiminnan osalta tarpeeksi mahdollistava ja asianmukaisen toimintaympäristön tarjoava.
Kaavalla ei saa eriarvoistaa yrityksiä tai vaikeuttaa niiden toimintakykyä sijaintinsa takia. Maaseutualueiden maankäytössä on jätettävä mahdollisuus ja liikkumavaraa kunnille, asukkaille sekä paikalliselle yritystoiminnalle.
Jo investoidun kunnallisteknisen verkoston piiriin rakentaminen on myönteistä ja sallittavaa kehitystä ja tulisi huomioida merkinnöissä tai kirjallisesti.

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.
Maakuntakaavan laadinta on ollut avoin ja vuorovaikutteinen prosessi. Kaavatyölle asetetut
maakunnalliset tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat olleet tärkeinä
lähtökohtina kaavaluonnoksen laadinnalle. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut kaavatyön tavoitteet (MKH 12.11.2012) ja kaavan sisältöä linjaavat perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön tuloksena. Kaavasuunnittelu- ja selvitystyöprosessin aikana on selvitetty kaikkien Pirkanmaan kuntien kantoja
ja näkemyksiä, jotka on kaavaluonnoksessa pyritty sovittamaan yhteen kaavan tavoitteiden
kanssa. Vesilahden kasvuun on jo varauduttu, ja kunnan alueelle on osoitettu mm. maaseutuasumisen kehittämisen kohdealue -merkintä sekä Laukon kartanon alueelle uudet matkailupalvelujen alue (RM)- ja satama-merkinnät.
Merkitään tiedoksi.
Asemat osoitetaan kohdemerkinnällä ja niiden rajaus tarkentuu yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Tampereen päärautatieaseman merkitystä tullaan korostamaan.
Yleispiirteisen luonteesta vuoksi maakuntakaavasta on vähennetty myös taustakarttanimistöä. Kaavanimien lisäämistä maakuntakaavaan nykyisestä voidaan kuitenkin harkita kaavan
jatkosuunnittelussa.
Merkitään tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntakaava tähtää koko maakunnan kehittämiseen.

Maaseutualueita koskevan kaavamerkinnän (M) suunnittelumääräyksen mukaisesti alueelle
voidaan osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Maakuntakaavassa
on varauduttu maankäytön eri aluevarauksilla elinkeinoelämän ja asumisen tarpeisiin, ja
ratkaistu mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiskysymykset, mikä antaa Vesilahden
kunnalle suunnitteluväljyyttä taajamatoimintojen alueella.

Kaavaselostuksessa voidaan mainita olemassa olevan infrarakenteen hyödyntämistavoite
paikallista maankäyttöä suunniteltaessa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kaavakartalla on esitetty uusi vesijohto Narvan Tuulikalliontieltä kohti Laukkaa ja Palho-Vakkalaa.
Katsomme että tämä linjaus tulee poistaa. Kaavakartalta puuttuvat nyt jo rakentuneet Koskenkyläntien suuntainen viemäri ja Mantereentien suuntainen vesijohto ja viemäri jotka siihen tulisi
lisätä. Lisäksi Kirkonkylän osalta Lempäälän Nurmesta tuleva viemärilinja sijaitsee kartasta poiketen Kirkonkylän pohjoispuolella Pyhäjärven vesialueella tullen Vesaniemen juuren kautta Lammasniemeen.
Rämsöössä YKR:n mukaan on vain 15 työpaikkaa, kun todellisuudessa liikutaan 40–50 työpaikassa.
Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle ei Vesilahden osalta ole todennäköistä että näille alueille
muodostuisi v. 2040 jälkeen taajama-alueita eikä alueille ole laajenemassa maakunnallisesti merkittäviä väyläverkostoja. Toisaalta Tampereen seudun rakennemalli rajaa huomattavasti pienemmäksi
kehittymisalueen kattaen vain Kirkonkylän ympäristön. Katsomme että kehittämissuosituksissa
alueilla tulee sallia asuinrakentaminen. Kasvutaajaman kehitysvyöhykerajaus tulee poistaa kokonaan tai merkitä kaupunkiseudun rakennemallin mukaiseksi.

Vesilahden osalta Koskenkylän ehdotusvaiheessa oleva osayleiskaava ja sen pohjaselvitykset olisi
hyvä huomioida maakuntakaavaa laadittaessa. Esitetty alue on lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Vesilahden kulttuurimaisemaa ja määritelty suunnittelutarvealueeksi kunnan rakennusjärjestyksessä.
Narvan kylätaajaman osalta olisi toivottavaa että taajama-aluemerkintää laajennettaisiin Vesilahdentien länsi-lounaispuolelle jonne on olemassa kunnallistekninen verkosto ja jo olemassa olevaa
asutuskeskittymää. Toinen vaihtoehtoinen tapa olisi ulottaa Koskenkyläntien ja Vesilahdentien
varren maaseutuasumisen kehittämisen kohdealue myös Narvan kylän näille alueille.
Kaavakartan luettavuuteen tulee kiinnittää huomiota sillä rantaviiva peittyy paikoin maisemaalueiden viivoituksiin joten ehdotamme että rantaviiva merkittäisiin vahvemmalla viivalla.
Luonnoksen 2040 ”plus-asioista” kootusti Vesilahden osalta;
 Mt 301 perusparantaminen
 maakunnallinen energiapuuterminaali
 Laukon matkailupalvelujen alue ja Laukon satama
 liityntäpysäköintimahdollisuudet ja niihin riittävät aluevaraukset (Lempäälän keskustassa: kiskoliikenne ja kumipyöräliikenne)
 maaseutumaisen kehittämisen alue
 sähköiset asiointiyhteydet - ratkaisuja kaivataan
 kaupan ja muiden palvelujen kehittäminen on jatkossakin mahdollista Vesilahdessa
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Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetut vesihuoltolinjat on käyty läpi Pirkanmaan ELYkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Tarkistetaan mainitut vesihuoltolinjaukset ja tehdään
tarvittavat muutokset.

Merkitään tiedoksi.
Kehittämisvyöhykkeen määrittelyssä on lähtökohtatietona on ollut paikkatietopohjainen YKRaineisto ja sen maaseutu-kaupunkiseutualuejako, jossa kaupunkiseutua ympäröi kehysalue.
Tämä kehysalue on otettu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittelyn lähtökohdaksi,
jonka lisäksi on huomioitu maakuntakaavaluonnoksen aluevaraukset. Jatkotarkastelussa
voidaan vielä tutkia alueiden saavutettavuutta ja tarkistaa tältä pohjalta kehittämisvyöhykkeen rajausta. Kehittämisvyöhykkeellä pyritään ensisijaisesti ohjaamaan asuin- ja työpaikkarakentamista hallitun kokonaissuunnittelun piiriin, mutta yksittäisen rakennusluvan esteeksi
merkintä ei nouse. Vesilahden kunnan alueelle on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu
myös maaseutuasumisen kehittämisen kohdealue -merkintä (mk-2).
Kulttuuriympäristöselvitys on huomioitu maakunnallisia kulttuuriympäristöselvityksiä tehtäessä. Arvoalueiden rajaukset ovat viimeisimpien kunnan ja maakunnan liiton laatimien selvitysten mukaisia.
Kehittämisen kohdealuemerkintä voidaan ulottaa Vesilahdentien länsi-lounaispuolelle, jossa
myös kulttuuriympäristöarvot tulee ottaa huomioon.

Esittämisen tekniikkaa ja luettavuutta on palautteen perusteella tarpeen parantaa.
Merkitään tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Virtain kaupunki
Kooste lausunnosta
Virtain keskustaajamassa valtatien 23 pohjoispuolen työpaikka- ja asuntoalueet tulee esittää maakuntakaavassa aluevarauksina Virtain keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen mukaisessa laajuudessa. Ei reservialueina.
EO/k-merkintä valtatien 23 pohjoispuolelta tulee poistaa. Merkintä on päällekkäinen osayleiskaavaan merkityn teollisuusalueen kanssa.
Herraskylässä valtatien 23 / kantatien 66 risteyksen ja kantatien 66 siirto lännemmäksi tulee merkitä maakuntakaavaan Virtain keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksessa esitetyn periaatteen mukaisesti. Teiden liikennemäärät ovat kasvaneet ja nykyinen risteys koetaan turvattomaksi ja hankalaksi liikennöidä. Itä- ja länsisuuntaan nousevien ylämäkien vuoksi risteys on hankala myös raskaalle
liikenteelle. Virtain kaupunki pitää hyvänä, että kantatie 65 on merkitty parannuskohteeksi.
Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehdashankkeen vaikutukset Pirkanmaan tieverkostoon ja
liikenteeseen tulee selvittää. Osana tätä selvitystä tulee selvittää myös Pori – Parkano – Virrat –
Haapamäki radan ottamista rakennettavaksi ratahankkeeksi. Maakuntakaavatyön yhteydessä tulee
myös selvittää Haapamäki – Parkano – Pori rautatien hyödyntämisen kustannukset toiminnallisena
ja taloudellisena vaihtoehtona Tampereen keskusseudun ratajärjestelyille.

Jäähdyspohjassa olevat SFC-Pirkanmaan karavaanialue ja Lakarin leirialue tulee merkitä maakuntakaavaan. Ne ovat maakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita.

M-maaseutualueella on sallittava muukin kuin maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen siten,
että kaavamerkintä ei rajoita vakituisen asumisen muodostumista eikä loma-asuntokäyttöä.

Pirkanmaan liiton vastine
Laajennetaan TP-aluevarausta siten, että työpaikka-alueen reunavyöhyke säilyy edelleen TPralueena (vaiheistuksen takia). Valtatien pohjoispuolella sijaitsevia asuntoalueita ei osoiteta
maakuntakaavaan, vähäisen volyyminsä vuoksi.
EO/k-merkintä ei estä teollisuusalueen toteuttamista. Teollisuusalueen suunnittelun yhteydessä on perusteltua arvioida alueen maanpinnan korkeustasoja ja kalliokiviaineksen hyötykäyttömahdollisuuksia.
Kantatien 66 siirtoa ei ole nostettu esiin Virtain keskustaajaman osayleiskaavan liikenneverkkoselvityksessä, eikä sen roolia tai vaikutuksia ole esitetty selvästi. Asiasta neuvotellaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan tiekuljetuksia tehtaalle arvioidaan syntyvän päivittäin n. 300–340 kpl. Raideliikenteen määräksi on arvioitu 8 kpl saapuvia ja lähteviä kuljetuksia vuorokaudessa. Näistä vain osa kohdistuu Pirkanmaalle. Liikennemäärälliset vaikutukset Pirkanmaan alueelle ovat laskennallisesti niin pienet,
ettei niitä nähdä tarpeelliseksi kaavatyössä selvittää. Pori–Parkano–Virrat–Haapamäki-radan
osalta kaavassa on esitetty merkintä ”Ratareitti”, joka mahdollistaa radan uudelleen avaamisen, mikäli tarve tulevaisuudessa syntyy. Tampereen keskusseudun ratajärjestelyjen tarve on
osoitettu jo 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä, eikä itä-länsisuuntainen raideyhteys korvaa
sitä.
Pirkanmaan liitto on maakuntakaavamerkintöjä uudistaessaan luopunut RMkohdemerkinnästä. VR-merkintä turvaa Lakarin leirintäalueen ja muun alueella sijaitsevan
matkailutoiminnan kehittämisen. Vankkurimetsän leirintäaluetta voidaan jatkossakin kehittää
paikallisesti merkittävänä matkailutoimintana.
Kaavamerkintä ei aiheuta haittaa ko. toiminnoille. M-merkinnän suunnittelumääräyksen
mukaisesti alueelle voidaan osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kantatien 66 varrella Jäähdyspohjasta etelään olevien arvokas geologinen muodostuma (ge) aluemerkintöjen tarve on vielä harkittava siten, että alueella voidaan toteuttaa sellaista toimintaa,
jonka laki mahdollistaa.

Tuulivoimaloiden (tv) alueiden rajausta on tarkennettava ottaen huomioon olemassa oleva rakennuskanta. Alueita ei saa sijoittaa kahta kilometriä lähemmäksi olemassa olevaa vakituista tai lomaasutusta. Aluetta nro 4 tulee siirtää luoteeseen huomioiden 2 kilometrin etäisyys vakituisista ja
loma-asunnoista.

Tuulivoima-alue nro 104 (Äijänneva-Kummunmäki) tulee poistaa maakuntakaavasta, sillä sen vaikutusalueella sijaitsee asutusta ja loma-asuntoja lähellä sijaitsevan Toisveden rannoilla. Ennen tvalueiden merkitsemistä kaavaan tulee niiden toimintaedellytyksistä tehdä selvitys.

Uusia soranottoalueita tulee järjestää myös Ylä-Pirkanmaan alueelle, sillä Pirkanmaan alueen tasapainoinen ja tasapuolinen kehitys edellyttää, että raaka-ainevaroja on käytettävissä elinkeinoelämän tarpeisiin ja yhteiskunnan toimintojen kehittämiseksi.

Vedenottamon yhdysputki Jäähdyspohjan kunnalliskodin kohdalta Kukkokankaan vedenottamolle
ja siitä eteenpäin Ruoveden puolella olevalle vedenottamolle tulee merkitä kaavakarttaan.
Maisemallisesti arvokkaiden alueiden aluerajauksia olisi vielä syytä miettiä.
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Lausunnosta ei käy ilmi, mitä toimintaa tarkoitetaan. Arvokkaiden geologisten muodostumien
osalta kaavamääräyksessä kielletään kiviainesten ottaminen.
Kaavaluonnoksessa on Jäähdyspohjan eteläpuolelle osoitettu ge-merkinnällä kaksi valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta. Näiden merkitseminen kaavassa perustuu valtakunnalliseen
selvitykseen. Maakuntakaavaan osoitetaan arvokkaiden kallioalueiden osalta vain valtakunnallisesti arvokkaat muodostumat, joiden katsotaan sisältävän maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettuja arvoja, joiden johdosta maa-ainesten ottaminen ei näistä kohteista ole mahdollista.
Paikallisesti arvokkaita muodostumia ei maakuntakaavaan osoiteta. Maakuntakaavan merkinnästä riippumatta alueen arvot on tunnistettu ja ne tulee ottaa huomioon mahdollisissa
kiviainesten ottamista koskevissa lupakäsittelyissä.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Geologisia muodostumia koskevat inventoinnit tunnistavat osaltaan näitä valtakunnallisesti merkittäviä luonnonperinnön arvoja. Ge-kohteet on osoitettu koko maakuntaan samoin
periaattein.
Maakuntakaavan tuulivoima-alueilla on kilometrin suojavyöhyke vakituisiin ja lomaasuntoihin. Etäisyyttä on käytetty hyvin yhtenäisesti maakuntaliittojen tuulivoimaselvityksissä
turvaamaan erityisesti asumisen häiriöttömyys. Kahden kilometrin suojavyöhyke aiheuttaisi
Pirkanmaalla tilanteen, että seudullisia tuulivoima-alueita ei käytännössä voitaisi osoittaa
lainkaan maakunnan loma-asuntojen suuren määrän vuoksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitetään voimaloiden sijainnit ja laaditaan mm. melu- ja välkemallinnukset, joiden
avulla suunnitellaan lopulliset voimaloiden sijainnit. Näin varmistetaan, että voimalat eivät
aiheuta haittaa vakituiselle ja loma-asutukselle. Kunta vastaa tuulivoimayleiskaavojen laadinnasta, jolloin on mahdollista tarkastella paikallisia lähtökohtia tarkemmin.
Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden toimintaedellytykset on selvitetty Voimaa tuulesta
Pirkanmaalla -selvityksessä kuvattujen kriteerien ja vaikutusten arviointien perusteella. Selvityksessä ei ole otettu kantaa niiden teknistaloudelliseen toteutettavuuteen. Mahdollinen
hankkeen toimeenpanija arvioi alueen tuottavuuden. Merkintä maakuntakaavassa ei edellytä
maanomistajaa toteuttamaan tuulivoimaa, mutta antaa mahdollisuuden maanomistajalle ja
elinkeinoharjoittajalle sen toteuttamiseksi. Kunta päättää alueen yleiskaavoituksesta ja suunnittelutarveratkaisusta. Kaavaratkaisulla pyritään vastaamaan valtakunnallisiin sekä Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin lisätä tuulivoimatuotantoa niin Pirkanmaalla
kuin koko valtakunnassa.
Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu maa-ainesten ottamiseen seudullisesti merkittävät
(ottomäärä yli 500 000 k-m3) kokonaiset muodostumat. Tällaisia ei Virroilta ole osoitettavissa. Luonnonvarat, kuten maaperän kiviainesvarat, ovat jakautuneet Pirkanmaalla epätasaisesti. Näin ollen maakuntakaavassakaan ei ole mahdollista osoittaa varoja maakuntatasoisina
esiintyminä tasaisesti kaikkiin kuntiin.
Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetut vesihuoltolinjat on käyty läpi Pirkanmaan ELYkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Kaavassa osoitetaan seudullisesti merkittävät vesihuoltolinjat. Tarkistetaan mainittu linja ja osoitetaan se tarvittaessa kaavaehdotuksessa.
Rajaukset perustuvat viimeisimpiin kaupungin ja maakunnan liiton laatimiin selvityksiin. Virtain arvoalueiden osalta selvitystä täydennetään maastokäynnein, ja rajauksiin voidaan vielä
tehdä tarkennuksia.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Hiljaisten alueiden merkinnät maakuntakaavaan ovat tarpeettomia.
Jäähdysniemen alue tulee merkitä maakuntakaavaan Virtain kaupungin keskusta-alueen osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti.

Vanha-Sairaala tulee poistaa rakennetun kulttuuriympäristön kohteista, koska kaupunki on hakenut
sille purkulupaa.
Virtain kaupunki vaatii poistettavaksi kaavamerkinnästä ja kaavaselostuksen sivun 66 yleismääräysten kappaleen, jossa todetaan seuraavaa: Taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää
pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisessa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. Tämä harkinta kuuluu kunnalliseen kaavoitukseen, ei maakuntakaavaan.
Kaikki kaavalla annettavat määräykset tulee olla näkyvissä kaavakartalla.
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Hiljaisia alueita ei ole osoitettu maakuntakaavassa. Hiljaisia alueita on selvitetty maakuntakaavan yhteydessä ja ne löytyvät liiteaineistosta.
Osayleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu selvitysalueeksi. Maakuntakaavassa vastaavaa
merkintää ei käytetä, vaan alueen maankäyttö tulee ratkaista merkintätasolla. Kaavaluonnoksessa osoitettu VR-aluevaraus mahdollistaa alueen retkeily- ja ulkoilukäyttöön liittyvän rakentamisen.
Sairaalarakennus on maakunnallisen selvityksen mukaan rakennuskulttuurin arvojen ydinaluetta. Kaavakartalla on esitetty vain arvoalueen rajaus, jonka sisäpuolella ko. rakennus on.
Maakuntakaavassa ei ratkaista yksittäisten rakennusten suojelukysymyksiä.
Maakuntakaavan yleismääräyksellä osoitetaan koko maakunnan taajamien ranta-alueita
koskeva tahtotila: tarkoituksena on, että turvataan ranta-alueiden yleinen virkistyskäyttömahdollisuus myös taajama-alueilla, missä asukkaiden, ja siten myös rantojen käyttäjien
määrä on suuri. Yleismääräys ei sulje pois mahdollisuutta rakentaa rantoja osittain.
Tavoitteena on, että lopulliseen kaavakarttaan kaavamääräykset tulevat kaavakartan reunaan. Valmisteluvaiheessa kartta ja määräykset ovat painotuotteen väliaikaisuudesta johtuen
erillisinä asiakirjoina.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
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Ylöjärven kaupunki
Kooste lausunnosta
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 tulee olla maakuntakaavaratkaisun lähtökohta.

Pirkanmaan liiton vastine
Maakuntakaavaa ja rakennesuunnitelmaa on laadittu rinnakkain.

Kaavan esitystavan pitää olla selkeä ja yleispiirteinen, koska kaavan keskeisenä tavoitteena on olla
mahdollistava ja joustava strateginen työkalu väestönkasvun, työpaikka-alueiden ja palvelukeskusten kehittämiseen. Luonnoksessa merkintöjä on runsaasti, ja ne ovat osittain päällekkäisiä. Osa
asioista on syytä esittää erillisellä teemakartalla, mm. kehittämisvyöhykkeet.
Ylöjärven joukkoliikenne on tarkoitus tulevaisuudessa järjestää katuraitiotien ja runkobussin yhdistelmänä. Katuraitiotie-ratkaisun varmistamisessa on Mäkkylän-Teivaalan ennen vuotta 2040 toteutuvaksi suunnitellulla asuntoalueella keskeinen merkitys. Alue tulee esittää maakuntakaavaan Aalueena reservimerkinnän Ar sijasta. Aluevarauksen tulee olla riittävän laaja, jotta katuraitiotie
tulee. Merkinnän päällä voi olla tiivistettävän joukkoliikenteen vyöhykkeen merkintä, jos joukkoliikenteen merkitystä halutaan korostaa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
kaikkien asuntoalueiden toteuttaminen edellyttää joukkoliikenteen järjestämisen tutkimista.

Strategisessa maakuntakaavassa pyritään yleispiirteiseen esitystapaan, joka jättää suunnitteluvaraa kuntakaavoitukseen. Maakuntakaavan merkintöjä kehitetään ehdotusvaiheessa. Osa
arvokkaista kulttuuriympäristöistä on esitetty vinjettikartoilla.

Mäkkylän-Teivaalan alueen merkintätavan pitää olla yhtenäinen Siivikkalan merkintöjen kanssa,
vaikka Siivikkalan kehittäminen on ajoitettu maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeen.
A-alueet ovat muutoin pääosin selkeät ja riittävän yleispiirteisesti esitetyt. Yhdyskuntarakenne
Ylöjärven keskeisellä alueella on pääosin selkeästi esitetty.
Teivon raviradan lisäksi on esitettävä uusia urheilupaikkoja, jotta merkintä on perusteltu.

Ylöjärven keskustatoimintojen alue (C) on esitetty suppeana. Siihen liittyvä KM-alue on esitystavaltaan muista kaupunkiseudun KM-alueista poikkeava ja ristiriitainen merkinnän tarkoituksen ja
sijainnin suhteen. KM-alue tulisi merkitä osaksi C-aluetta. KM-alueen mitoitus on niukka, verraten
jo asemakaavoitettuun, luvitettuun ja rakennettuun kaupan alaan.

Mikäli Mäkkylä-Teivaalan alue rakentuu, menetetään väistämättä tunnistettuja kulttuuriympäristöarvoja. Kuitenkin yhdyskuntarakenteen kannalta rakentamistavoite on ymmärrettävä
ja tarkoituksenmukainen. Tästä johtuen alueen rakentaminen on sidottu yhteen katuraitiotien tai muun yhtä tehokkaan joukkoliikennepalvelun toteuttamisen kanssa, ja tämä on
maakuntakaavaan osoitettu ehdollisena Ar -varauksena.
Alueen laajuus luonnoksessa on riittävä keskitehokkaan taajamarakenteen toteuttamiseksi n.
5000 asukkaalle. Tehokkaalla rakentamisella alueelle saa volyymia enemmän.
Joukkoliikenteen varrella olevaksi tiivistettäväksi taajamarakenteeksi on kaavaluonnoksessa
osoitettu Mikkolantien varsi, joka jo nyt on joukkoliikenteen reitti. Tätä vyöhykettä on tarkoituksenmukaista ulottaa kaupunkien rajalle asti, jolloin kuntasuunnittelussa voidaan tutkia
Teivon raviradan alueen muuttamista joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi taajamaksi. Asiasta
neuvotellaan Ylöjärven ja Tampereen kaupunkien kanssa.
Mäkkylä-Teivaala aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa suunnittelujakson
loppupuolella toteutettavaksi, vaan sen toteuttaminen on kytketty tehokkaaseen joukkoliikenneratkaisuun. Pirkanmaan liitto selkiyttää Ar-merkintää ja -määräystä.
Merkitään tiedoksi.
Urheilupalvelujen alueista osoitetaan maakuntakaavassa maakunnallisesti ja seudullisesti
merkittävät alueet. Teivon raviradan osalta Pirkanmaan liitto esittää, että aluetta tutkitaan
taajamatoimintojen alueena.
Ylöjärven keskustatoimintojen aluevaraus kattaa Soppeenmäen ja kirkonkylän keskustaalueiden lisäksi myös laajenemisvaraa Elovainion suuntaan, ja on lähes kaksinkertainen 1.
maakuntakaavassa osoitettuun keskusta-alueeseen nähden. KM-aluevaraus on osoitettu
alueelle, joka on lähes täysin rakentunut vähittäiskaupalle. Merkintä on osoitettu samalla
tavoin kuin muutkin kaupunkiseudun KM-alueet, vrt. esim. Lentola, Partola ja Kaleva. Alueelle
esitetty tiivistettävän joukkoliikennevyöhykkeen merkintä mahdollistaa myös asumisen ja
muiden kuin kaupan palveluiden kehittämisen. Kaupan rakennettu kerrosala on ollut mitoituksen pohjana, mutta asemakaavoitettu kerrosala ei YM:n ohjeistuksen mukaisesti ole peruste maakuntakaavan vähittäiskaupan kerrosalan enimmäismitoituksille. Aluetta on mahdollista kehittää huomattavasti osoitetun enimmäismitoituksen puitteissa. Mahdollisuuksia
täydentää kaavaratkaisua paljon tilaa vaativan kaupan osalta tutkitaan kaavaehdotukseen
osana kaupan seudullista ratkaisua.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Taajamien rantoja koskeva yleismääräys rakentamattomuudesta ja virkistyskäytöstä ei voi koskea
ydinkaupunkiseudun aluetta, koska erityisesti keskusta-alueilla haetaan rakentamisen kautta rantojen käyttöönottoa kaupunkilaisten yhteisiksi olohuoneiksi.
Kolmenkulman työpaikka-alue tulee esittää yhtenäisenä kokonaisuutena, kuten aluetta on kehitetty ja markkinoitu, korostaen kolmen kunnan yhteistä työpaikka-alekokonaisuutta. Leppiojan kohdalle merkitty virkistysalue tulee muuttaa viheryhteystarve-merkinnäksi. Laaja yhteys on esitetty ja
toteutettu harjualueella.
Läntisen ratayhteyden selvityksestä puuttuu edelleen perustelut ratayhteyden tarpeesta. Liikenteen ja logistiikan vaihemaakuntakaavan yhteystarvemerkintä ei perustele yhteyttä riittävästi,
koska sen jälkeen tehty selvitys osoittaa, ettei yhteydelle ole liikenteellistä tarvetta. Tarve tulee
perustella.
Läntistä ratayhteyttä on perusteltu tavaraliikenteen siirrolla pois Tampereen keskustasta. Esitetyt
vaihtoehdot siirtävät radan keskelle Ylöjärven tiiveintä yhdyskuntarakennetta. Myös päärataa on
tarkoitus kehittää. Näiden ratojen yhteisvaikutus kohdistuu jatkossa lähes 30.000 asukkaan elinoloihin.
Jos ratayhteydelle jatkoselvityksessä osoitetaan tarve, tulee vaihtoehtona tutkia myös nykyisen
ratayhteyden kehittäminen. Tunnelivaihtoehto ja kehätien länsipuolinen vaihtoehto Elovainion
kohdalla saattavat olla toteutuskelpoisia. Metsäkylän vaihtoehdosta tulee luopua. Näissä vaihtoehdoissa on erittäin kriittistä pohjavesialueen ja vedenottamon suojaaminen.

Jatkossa on tutkittava tarkemmin nyt osin epärealistisesti esitettyjä ratayhteyden linjausta, siltayhteyksiä, tunnelin suuaukon sijaintia ja liittämistä päärataan.
Kun yva-selvitystä ei ole tehty, eivät suunnitelmat ja vaikutusten arviointi ole riittäviä. Jos ratayhteydelle on tarve, saattaa ainoa vaihtoehto selvitysten ollessa puutteellisia olla, että rata merkintään maakuntakaavaan yhteystarpeena.
Tampereen järjestelyratapihan siirto Lempäälän ja Pirkkalan rajamaastoon on perusteltu, mutta se
voidaan ratkaista ilman läntistä ratayhteyttä.
Tieyhteyksistä puuttuu Siltatien ja Kuruntien välinen tieyhteys. Liikenneverkollisesti keskustan
läpikulkuliikennettä pois ohjaava tieyhteys tulee lisätä.
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Yleismääräys antaa kunnille mahdollisuuden suunnitella taajamarantojen yksityiskohtaisen
käytön.
Leppiojan ympäristö on tunnistettu Pirkanmaan ekologisen verkoston selvityksessä tärkeäksi
ekologisen verkoston osaksi. Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt työpaikka-alueen poistamista maakuntakaavasta. Leppioja kytkeytyy olennaisesti Myllypuron Natura-alueeseen. Alue
pidetään luonnoksen mukaisena. Kaavasta saadun palautteen perusteella on tarve neuvotella
kaupungin kanssa alueen itäosan kaavamerkintätavasta.
Läntisen ratayhteyden perustelut on esitetty selostuksessa, mutta niitä voidaan vielä tarkentaa.

Uusien ratojen myötä useampi asukas sijaitsee ratojen vaikutusalueella. Kuitenkin radoista
koituvaa haittaa voidaan siirtää pääosin harvemmin asutuille alueille, kun Tampereen keskustan erittäin tiivis rakenne voidaan kiertää. Uusilla radoilla voidaan myös soveltaa uusinta
teknologiaa haittojen ja riskien minimoimiseksi.
Läntisen ratayhteyden osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kaavaehdotuksen
ratkaisujen yhteydessä kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy
maakuntavaltuusto. Suosituksensa valintaan antavat liikenteen ja logistiikan suppea hankeryhmä sekä kaavan ohjausryhmä. Luonnosvaiheen lausunnot otetaan huomioon käsittelyssä.
Linjausta tarkastellaan vielä erityisesti pohjaveden näkökulmasta. Liikenteen ja logistiikan
hankeryhmä on alustavasti suositellut Ylöjärvellä kaupungin lausunnon mukaisesti Elovainion
vaihtoehdon valitsemista. Pitkä tunnelivaihtoehto on Pirkanmaan liiton näkemyksen mukaan
korkeiden rakentamiskustannustensa vuoksi epärealistinen eikä sen suunnittelua jatketa.
Ylöjärven kaupungin näkemys tuodaan esiin osana tausta-aineistoa, jonka pohjalta linjauksen
valinta tehdään.
Kun ratalinjauksen valinta on tehty, tarkennetaan linjausta tarvittavilta osin maakuntakaavan
suunnittelutarkkuus huomioiden.
Maakuntakaavan suunnittelutarkkuudessa ei vaadita YVA-selvityksen laatimista merkinnän
pohjaksi. Vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, eikä suunnittelulla
poisteta ratalain mukaisia suunnitteluvaiheita.
Merkitään tiedoksi.
Siltatien ja Kuruntien välinen yhteys on tulkittu taajaman sisäisenä katuyhteytenä, joka palvelee ensisijaisesti kunnan sisäistä liikennettä. Palveluverkon näkökulmasta kyläkohteista on
ensisijaisesti päästävä Ylöjärven keskustaan, jolloin tien 2774 pääsuuntaa ei ole tarkoituksenmukaista kääntää. Yhteys voidaan toteuttaa maakuntakaavan ohjaamatta, ja kunnan
kaavoissa on siihen jo varauduttu. Tällaista väylää ei tarvitse maakuntakaavalla ohjata, vaan
kaupunki ratkaisee sen sijaintiin liittyvät kysymykset.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Seitsemisen alue tulee esittää luontomatkailun kehittämisen kohdealueena. Aluetta voi laajentaa
arvokkaille kallioalueille Rättivuoren ja Ammunteenvuoren ympäristössä. Kurun alueen kehittämispotentiaali voi jatkossa olla luonto- ja terveysmatkailun kehittäminen.

Kaupungin yleiskaavassa on keskeisen harjualueen luonnonsuojelualue laajempi Julkujärven kohdalla kuin maakuntakaavaluonnoksessa esitetty alue.

Uusimmat luonnonsuojelualueet, kuten Kaitivuoren alue, puuttuvat merkintöinä. Merkintä tulee
täydentää maakuntakaavaehdotukseen.
Kulttuuriympäristöt tulee esittää kohdemerkinnöin.
Keskustan kulttuuriympäristön rajaus on liian laaja, eikä vastaa kaupungin teettämiä viimeisimpiä
selvityksiä.
Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen kk-6 aluerajaus on Ylöjärvellä kolminkertainen keskeiseen
rakennettuun alueeseen verrattuna. Se on liian laaja merkinnän sisältöön ja tarkoitukseen nähden.
Pohjoista rajaa tulee siirtää merkittävästi etelään.

Pinsiönkankaan-Julkujärven tekopohjavedenottamon teknisen huollon kehittämisen alue (tkv) on
esitetty laajana ja merkintä saattaa olla osittain ristiriidassa alueen virkistysalue-, luonnonsuojelualue- sekä luontomatkailun kehittämisen kohdealue-merkintöjen kanssa.

Ellei tekopohjaveden hyödyntäminen ole mahdollista Pinsiönkankaan-Julkujärven alueella, saattaa
Ylöjärvellä olla tarve pintavedenottamon rakentamiseen Näsijärven rantaan lähemmäksi nykyisiä
taajamatoimintojen alueita Siivikkalassa.
Kaavaluonnoksesta puuttuu useita jo luvan saaneita maa-ainesten ottoalueita, jotka tulevat olemaan käytössä jopa kymmeniä vuosia.
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Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen alueelle on osoitettu ekosysteemipalvelujen
kannalta merkittävä maa- ja metsätalousalue, joka ulottuu Kurun taajaman rajalle saakka.
Merkintään liittyvä, erityisesti tätä aluetta koskeva, suunnittelusuositus kannustaa alueen
luontomatkailun olosuhteiden kehittämiseen. Pirkanmaan ekologisen verkoston analyysissä
Rättivuori ja Ammunteenvuori eivät kytkeydy osaksi yhtenäistä luonnonaluetta. Ge-merkintä
turvaa niiden luontoarvoja. Matkailun kannalta tutkitaan Kurun ja ge-alueiden ympäristöön
matkailua tukevaa kehittämisaluetta.
Luonnonsuojelualue on osoitettu kaavaluonnoksessa alueelle perustetun yksityisen suojelualueen rajauksen mukaisena. Maakuntakaavassa yleiskaavan mukaisen luonnonsuojelualueen
arvot turvataan alueelle osoitetuilla virkistysalueen ja arvokkaan geologisen muodostuman
merkinnöillä. Suojelutavoitteiden täsmentäminen yleiskaavassa on mahdollista ja perusteltua.
Maakuntakaavaluonnoksessa esitetyt luonnonsuojelualueet perustuvat Suomen ympäristökeskuksen 1.1.2014 tilanteen mukaiseen paikkatietoaineistoon. Kaavaehdotukseen täydennetään tiedot ympäristöhallinnosta saatavilla olevan uusimman aineiston mukaiseksi.
Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueet on perusteltua esittää kaavakartalla alueina, ja vain
pienet alueet kohteina silloin kun kartan mittakaava sitä edellyttää.
Arvoalueen rajaukset perustuvat viimeisimpiin maakunnallisiin selvityksiin. Paikalliset selvitykset ovat olleet ko. selvityksen lähtökohtana.
Kehittämisvyöhykkeen määrittelyssä on lähtökohtatietona on ollut paikkatietopohjainen YKRaineisto ja sen maaseutu-kaupunkiseutualuejako, jossa kaupunkiseutua ympäröi kehysalue.
Tämä kehysalue on otettu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittelyn lähtökohdaksi,
jonka lisäksi on huomioitu maakuntakaavaluonnoksen aluevaraukset. Ylöjärvellä YKR:n taajamakriteerit täyttäviä kehysalueita on huomattavasti enemmän kuin muualla kaupunkiseudulla. Jatkotarkastelussa voidaan vielä tutkia alueiden saavutettavuutta ja tarkistaa tältä pohjalta
kehittämisvyöhykkeen rajausta. Kehittämisvyöhykkeellä pyritään ensisijaisesti ohjaamaan
asuin- ja työpaikkarakentamista hallitun kokonaissuunnittelun piiriin, mutta yksittäisen rakennusluvan esteeksi merkintä ei nouse.
Kehittämisperiaatemerkintä koskee varautumista seudulliseen vedenhankintaan sekä tekopohjaveden muodostamisen selvittämistä. Tekopohjaveden muodostamisedellytysten selvittäminen vaatii joka tapauksessa lisäselvityksiä, joiden yhteydessä tutkitaan tarkemmin myös
vaikutukset virkistykseen ja luontoarvoihin. Ympäristöarvot huomioidaan jatkosuunnittelussa
ja vaikutusten arvioinnissa.
Merkinnät perustuvat ELY-keskuksen laatimaan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Neuvotellaan uuden ottamopaikan (tk-v) lisäämisestä Ylöjärven kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Maakuntakaavan kiviaineshuollon varaukset perustuvat Pirkanmaan POSKI-hankkeessa tehtyihin tutkimuksiin ja arviointeihin. Tulevaisuuden potentiaalisten ottamiskohteiden kartoittamisessa otettiin huomioon olemassa olevat ottamisalueet, joilla on jäljellä kiviaineksia
pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavaan on osoitettu kiviainesvarannoista seudullisesti
tärkeimmät, joilla ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Pirkanmaan kunnat
Kaavassa tulee pyrkiä myös maa-aineisten hyödyntämiseen ja kierrättämiseen uusien ottoalueiden
sijaan.

Maakuntakaavan tulee mahdollistaa riittävä kiviainesten otto ja sivukiven hyödyntäminen koko
Ylöjärven alueella. Alueiden rajaaminen ei liene tarpeen, kohdemerkintä riittää, jos sitäkään tarvitaan.
Laajat pilaantuneen maan alueet puuttuvat merkintöinä. Kaivosten rikastushiekka-alueet on syytä
esittää kunnostusta edellyttävinä alueina.
Parosten puolustusvoimien alueen asumisen suojavyöhykettä voitaisiin kokemusten perusteella
supistaa.
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Pirkanmaan POSKI-hankkeessa on selvitetty luonnonkiviainesvarojen ohella korvaavien uusiomateriaalien käyttöä sekä kierrätykseen soveltuvia alueita Tampereen kaupunkiseudun
ympäristössä. Tässä yhteydessä hankkeessa arvioitiin myös keinoja välttää ylijäämämaaainesten syntymistä ja tarvetta kuljettaa näitä maamassoja erillisille aluille loppusijoittavaksi.
Kaavaluonnoksessa on osoitettuna maanvastaanotto- ja kierrätysselvityksessä mukana olleet
selvitysalueet kehittämisperiaatemerkinnällä (tk-m). Kaavaehdotuksessa maanvastaanotto- ja
kierrätystoimintaan soveltuviksi arvioidut alueet pyritään osoittamaan kohdemerkinnällä.
Ylöjärvelle osoitetut kiviaineshuollon varannot kattavat kunnan laskennallisen tarpeen vähintään kaksinkertaisesti. Sivukiven hyödyntämistä on tarkasteltu Pirkanmaan POSKI-hankkeen
yhteydessä laaditussa selvityksessä nimeltään: Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla.
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 yhteydessä ei ole aiemmin noussut esille tarvetta selvittää
ja osoittaa kaavassa pilaantuneita maa-alueita. Asia on tärkeä ja siihen on mahdollista palata
tulevissa maakuntakaavoissa.
Suojavyöhykkeiden rajaukset on saatu puolustusvoimilta, eikä niitä ole Pirkanmaan liiton
toimesta mahdollista muuttaa.

